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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

 مقدمة
 

 احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آله وأصحابه ومن وااله، وبعد:
فإن االهتمام ابألوائل انتشر يف هذا العصر أكثر من كل عصر سبق، فصار كل بلد يفتخر 
أبوائله ويعد ِّد مآثره، وصار كل قوم أو شعب يتبارى ويتنافس ليجد له منفًذا إىل العاملية 

 و سباق أو حىت لعبة!ابلتقدم يف علم أ
 مل توجد تُرمجت. ائل، وال يكاد خيلو منها بلد، فإذاوصدرت كتب يف هذا الشأن تؤر ِّخ لألو 

وهذا الكتاب مشاركة يف هذا اجلانب، ففيه ذكر العديد من األوائل الذين أبدعوا وبرعوا يف 
 إليها، يف علوم أو جتارب أو آداب. واقسب  أمور مل يُ 

 القوم   ن تقدَّم  فاملقصود م  ، ن قد يكونون أوائل أو قريًبا من درجتهم)الرو اد(، الذيوُضمَّ إليهم 
 منهم يف أمر ما.

، فتجد فيهم من والدة وثلث القرن وجلُّهم من العامل العريب، ويف العصر احلديث، يف مدة قرن
 م(. 2012 – 1882هـ ) 1433حىت  1300سنة 

 من العامل، لشؤون ختص أحوال املسلمني.وبينهم أعالم من العامل اإلسالمي، و 
، الذي ساعدين فيه ولدي )الزبري(، فقام هذا العمل من كتاب "تتمة األعالم" خرجوقد استُ 

نشره. ي ومل، مث خالف عهده انشرهو ابستخراجه، وقمت أان بتحريره، بطلب وإحلاح من 
بذلت فيه وقًتا وجهًدا، فهو موجود يف "التتمة" وإن كان متفرقًا، وليست يل ولوال إحلاحه ملا 

 مث مل أعرضه على انشر آخر. أستخرج من كتيب كتًبا.عادة أن 
 اختصرتفقد  -الذي استأذنته يف هذا العمل  – األصل الكتابانشر وحفظًا على حقوق 

 سنيت الوالدة والوفاة، وبيان شأن املرتجم له، و العل م الرتمجة اختصارًا شديًدا، وأُبقي  على اسم
ليته )ختصصه أو ما اشتهر به( بكلمات قليلة يف أول ترمجته، مث موضع الشاهد، وهو أمر أوَّ 

 أو رايدته، مع صورته إن وجدت.
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وبذلك قد ال يتوضح شأن املرتجم له كله للقارئ كما يريده، وعليه أن يرجع إىل األصل 
 املزيد."تتمة األعالم" ليعرف 

ومبا أن التتمة مل ُتنب  أصاًل لذكر األولية يف األمور، فإن هذا العمل يبقى انقًصا مادام اختصارًا 
 ما فاته.فيله، ومل يُبحث 

، بل تبقى أوليات ورايدات ، وال تتبًعا لكل ما أبدعوا فيهألوائل والروادفليس الكتاب حصرًا ل
 يف كتب أهل كل بلد. إالحملية ووطنية ال تورد 

 ،ةالنافعاألمور  من، عايلهمة لطلب املللوأدعو هللا تعاىل أن يكون يف الكتاب فائدة، وشحذ 
وسريى فيه القارئ معلومات ثرية، مفيدة، وكثري منها جديد . رفع به من شأن األمميُ ما و 

 التارخيية منها.ملن حيب املطالعة ومجع املعلومات وخاصة ومتعة وفيه تشويق  .عليه
وأشخاص  ،ددةأو علوم حم ،والعادة عند من يتصدى هلذا الفن أن يقصره على الغربيني

عدلت، فذكرت بينهم أعالم ينتسبون إىل جهات معينة من الدولة وما إليها، ولكين هنا 
للقارئ، مضمواًن  مميز يف فنهفهو عرض  .يف عصران اإلسالم وما متيزوا به من أولية ورايدة

 .وأسلوابً 
  .رب ِّ العاملنيواحلمد هلل 

 
 حممد خري رمضان يوسف

 هـ 1437رجب  9     
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 حرف األلف
 

 آدم عبدهللا عثمان عدي
 م(2007 - 1908هـ = 1428 - 1326)

 رئيس الصومال.
 

 
 

جلمهورية م أصبح أول رئيس 1960والدته يف بلدوين ابلصومال. يف األول من يوليو عام 
 الصومال املستقلة.

  
 آزاد شوقي

 م(2002 - 1930هـ = 1423 - 1349)
 فنان تشكيلي.

 

 
 

ولد يف أربيل ابلعراق. أسَّس أول مسرح لألطفال على مستوى حمافظات العراق، كما أسَّس 
 أول متحف فولكلوري لألزايء الكردية العراقية.

http://cdn-arabic.alshahid.net/wp-content/uploads/2011/09/aden-abdulle1.jpg?61f4ea
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 آسيا توفيق وهيب

 م(1985 - 1901هـ = 1405 - 1319)
 املرأة.« حترير»داعية إىل 

 «.رائدات النهضة النسوية يف العراق»ولدت يف بغداد. عدَّت من  
 

 آسيا داغر
 م(1986 - 1901هـ = 1406 - 1319)

 رائدة اإلنتاج السينمائي يف مصر.
 من أصل لبناين. أسهمت بدور كبري يف صناعة السينما املصرية. 

 
 إبراهيم إمام حممود

 م(2000بعد  - 1925هـ = 1420 بعد - 1344)
 أستاذ إعالمي رائد.

ولد يف القاهرة. أسهم بدور فعال يف إنشاء أول كلية لإلعالم مبصر، كما أسهم يف إنشاء 
 أقسام اإلعالم مبختلف اجلامعات العربية.

 
 إبراهيم أمني فودة

 م(1994 - 1923هـ = 1415 - 1342)
 أديب شاعر.
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بيت علم وثقافة. كان أول رئيس لنادي الوحدة الرايضي يف مكة ولد يف مكة املكرمة يف 
 املكرمة.

 
 إبراهيم ابابي

 م(2003 - 1937هـ = 1424 - 1356)
 خمرج سينمائي.

 

 
 

م، 1965منذ عام  ولد بباجه يف تونس. كان أول مدير للتصوير يف التلفزيون التونسي
 شريطني يف أوائل الس بعينات امليالدية.واعترب من رو اد العمل السينمائي يف بلده إبخراجه 

 
 إبراهيم بسيوين عمرية

 م(2009 - 000هـ = 1430 - 000)
 ابحث تربوي.
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 من مصر، عميد كلية الرتبية بسوهاج. ذكر يف نعيه أنه رائد علوم الرتبية مبصر؟
 

 إبراهيم حلمي الغوري
 م(2004 - 1925هـ = 1425 - 1344)

 جغرايف أطلسي.
 

 
 

 نقيب للمعلمني يف سورية. من حلب. أول
  

 إبراهيم السايح
 م(2011 – 1925هـ =  1432 – 1344)

 خمرج ومدبلج سينمائي رايدي.
 

 
 

م( واعترب 1950هـ )1370ولد يف الرابط. بدأ ابلدبلجة واإلنتاج السينمائي منذ عام 
 رائدها ابملغرب.

 

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=0FYYjsr7AAgDKM&tbnid=U37opEBjeC-ClM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.klamkom.com/%D9%87%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B4-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-MBC2%D8%9F-%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%84%D9%85_a4079.html&ei=onhzUpXXOYaw0QXd34GYBQ&psig=AFQjCNGujTwZU1SklgDjY6TYagXtBOaK_g&ust=1383385216277261
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 إبراهيم سليمان املصري
 م(1979 - 1900هـ = 1399 - 1318)

 أديب، اشرتاكي.
 

 
 

 من اإلسكندرية، من أسرة مسيحية، أصله من لبنان. 
صدر فيه كتاب: إبراهيم املصري رائد القصة النفسية: مدخل ببليوغرايف/ سلمى مرشاق 

 سليم. 
 

 إبراهيم بن صقر املرخيي
 م(2004 - 000هـ = 1425 - 000)

 أديب صحفي.
ونشر جمموعة منها يف أول جملة قطرية من الدوحة. أول من كتب قصة قصرية يف قطر، 

 )العروبة(.
 

 إبراهيم عبداحلسني الُعري ِّض
 م(2002 - 1908هـ = 1423 - 1326)

 أديب شاعر انقد.
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ولد يف بوميب ابهلند من أبوين عربيني، األب اتجر لؤلؤ حبريين واألم عراقية من كربالء. 
م، الذي كانت مهمته وضع أول دستور لدولة 1972انتخب رئيًسا للمجلس التأسيسي عام 

 البحرين. 
 

 إبراهيم عبدالعزيز السويلم
 م(2007 - 1938هـ = 1428 - 1357)

 الدورايت.كاتب اجتماعي، مهتم بتأريخ 
 

 
والدته مبحافظة اثدق، قاعدة احململ، مشال غرب الرايض. اهتم مبتابعة وتوثيق أوائل 
اإلصدارات اإلعالمية والثقافية العربية، فسافر إىل كل ِّ دولة أراد توثيق أوَّلياهتا، وأصدر منها 

 ستة أجزاء أو أكثر. 
 

 إبراهيم عبدالقادر فرج
 م(2009 - 1914هـ = 1430 - 1333)

 جيولوجي رائد.
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بسـيناء، وانتهـى مـن  « عريـف الناقـة»ولد يف الدقهليـة مبصـر، وبـدأ دراسـاته وأحباثـه يف منطقـة 
كتابة رسالة املاجستري هناك، وعندما أرسلت للتحكيم خارج مصر، رأوا أهنـا أكـرب وأمشـل مـن 

، وقــد عمــل أن متــنح هــذه الدرجــة، فمــنح درجــة الــدكتوراه، وكــان هــو احلــد  األول مــن نوعــه
أســـتاًذا ملـــادة تتـــابع الطبقـــات )اســـرتاتيجرافيا( يف جمـــال اجليولوجيـــا، ورأ  أقســـام اجليولوجيـــا يف 
جامعـة القـاهرة، وجامعــات عربيـة أخـرى، منهــا يف السـعودية، وتتلمـذ عليــه عـدد كبـري مــن رواد 

 .اجليولوجيا، وقد عمل داعية من خالل معاهد العلم املختلفة
 

 إبراهيم عبده
 م(1986 - 1913هـ = 1406 - 1332)

 من علماء الصحافة الرواد يف مصر.
 

 
 

كان أستاًذا للفن الصحفي، ودرَّ  اتريخ الصحافة، وهو أول عميد ملعهد التحرير والرتمجة 
 والصحافة، قبل إنشاء كلية اإلعالم.

 
 إبراهيم عبود

 م(1983 - 1900هـ = 1404 - 1318)
 سياسي، حاكم عسكري.
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نشأ يف مدينة سواكن. توىلَّ احلكم يف السودان إثر انقالب عسكري بعد أن خاضت 
األحزاب السياسية أزمات مل تستطع أن تتخطاها حكومة عبدهللا خليل رئيس الوزراء آنذاك. 

 وبدأ احلكم العسكري األول يف السودان. 
 

 إبراهيم كانو
 م(1991 - 000هـ = 1411 - 000)

 إذاعي إعالمي. 
 

 
 

 من الرعيل األول لإلعالم البحريين، وأحد مؤسسي إذاعته يف مرحلتها الثانية...
  

 إبراهيم الكرميي
 م(1991 - 1821هـ = 1411 - 1237)

 معمَّر مصري.
من إحدى قرى حمافظة اإلمساعيلية. اعترب من أكرب املعمَّرين يف العامل، فقد تويف عن عمر 

 .ماجنو ابإلمساعيلية قبل وفاته أبكثر من قرنعاًما! أول من غر  شجرة  170يناهز 
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 إبراهيم حممد أبو ربيع 

 م(2011 - 1956هـ = 1432 - 1376)
 ابحث إسالمي.

 

 
 

 والدته يف الناصرة بفلسطني. أول رئيس لقسم العلوم اإلسالمية جبامعة أدمينتون الكندية.
 

 إبراهيم حممد رشدي
 م(1985 - 1910هـ = 1405 - 1328)

 صيدالين.
من مواليد اإلسكندرية. أسهم يف إنشاء كلية صيدلة اإلسكندرية حىت استكمال بنائها، مث  
كان أول عميًدا هلا، وهو أول من أدخل مقررات الكيمياء الصيدلية بكليات الصيدلة 

 جبامعات مصر، أول من أنشأ معماًل لتحضري األدوية املختلفة يف مصر.
 

 إبراهيم حممد الشورى
 م(1984 - 1904ـ = ه1404 - 1322)
 كاتب وإداري تربوي
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نشأ ابلقاهرة. أول مصري أوفدته وزارة املعارف املصرية للتدريس ابحلجاز يف العهد 

 هـ.1375السعودي، وأول مدير إلذاعة اململكة مبكة املكرمة حىت عام 
 

 إبراهيم بن حممد آل الشيخ
 م(2007 - 1921هـ = 1428 - 1340)

 وزير إداري شرعي.
 

 
 

االبن الثاين ملفيت السعودية حممد بن إبراهيم آل الشيخ. عني أول رئيس إلدارات البحو  
العلمية واإلفتاء، كما توىل رائسة أول جملس إدارة ملؤسسة الدعوة اإلسالمية الصحافية وظل 

 رئيسها حىت وفاته.
 

 إبراهيم حممد الصحن
 م(2003 - 1932هـ = 1424 - 1351)

 خمرج تلفزيوين.
 مصر، رئيس قطاع اإلنتاج السينمائي ابلتلفزيون.  واعتربه بعضهم رائد الدراما يف بلده.من 
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 إبراهيم بن حممد املدفع
 م(1985 - 1909هـ = 1405 - 1327)

 صحفي رايدي، رجل دولة.
 

 
 

هـ(، وصحيفة 1346من الشارقة. حرَّر وأصدر ثال  صحف هي: صحيفة ُعمان )سنة 
هـ(، فكانت من أوليات 1352وصحيفة صوت العصافري )سنة هـ(، 1351العمود )سنة 

 الصحف اليت ظهرت يف اتريخ اإلمارات.
 

 إبراهيم حممد أبو انب
 م(1991 - 1931هـ = 1412 - 1350)

 إذاعي رائد.
 

 
 

 هـ.1385من القد . أسَّس إذاعة منظمة التحرير الفلسطينية يف القاهرة عام 
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 إبراهيم حممود جالل

 م(1991 - 1921هـ = 1411 - 1329)
 مسرحي رايدي.

 

 
 

من مواليد بغداد. صاحب بداايت يف تشكيل املسرح ابلعراق. أسَّس الفرقة الشـعبية للتمثيـل 
ـــس الفرقـــة الشـــهرية يف العـــراق والـــوطن العـــريب، وهـــي فرقـــة 1947هــــ )1367عـــام  م(. كمـــا أسَّ

 م(.1969هـ )1389عام  املسرح الفين احلديث، وأسَّس معهد بغداد للمسرح التجرييب
 

 إبراهيم احملواشي
 م(2008 - 1924هـ = 1429 - 1343)

 مالكم، مؤرخ، صحفي رايضي.
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والدته بتونس العاصمة. برز يف هذه األثناء يف الصحافة الرايضية، وعدَّ أحد روَّادها بتونس، 
 فغطَّى الكثري من الفعاليات الرايضية دولًيا وإقليمًيا.

 
 إبراهيم املفيت

 م(1983 - 1908هـ = 1403 - 1326)
 قيادي حزيب وزير.

 

 
 
هـ، فكان أول حمام 1357ولد يف أم درمان، خترج يف مدرسة احلقوق عند افتتاحها عام  

 سوداين.
 

 إبراهيم انصر
 م(2008 - 1926هـ = 1429 - 1345)
 رئيس جزر املالديف.

تعترب جزر املالديف من أصغر األقطار يف العامل، وكانت حمتلة بريطانية فقادها إىل االستقالل 
م(، وكان أول رئيس هلا، وكان رئيًسا للوزراء يف أواخر االحتالل 1965هـ )1385عام 

 م(. 1978 - 68هـ )1398 - 88الربيطاين، وحكم ما بني 
 

 إبراهيم بن حيىي القرادي
 م(1989 - 1923 هـ =1409 - 1342)

 شيخ إابضي إصالحي.
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، ابجلزائر، أسَّس أول فوج للكشافة اإلسالمية اجلزائرية، من رواد تعليم «العطف»من مواليد 
 البنات يف بلدته، ومن رواد احلركة اإلصالحية.

 
 إبراهيم يوسف خان

 م(1984 - 1907هـ = 1405 - 1324)
 عامل قاض.

 

 
 

هـ( مث 1352ولد يف مكة املكرمة. مث التحق جبامعة األزهر فحصل منها على اإلجازة )
هـ( فكان أول من حيصل على هذه الشهادات 1366هـ( مث الدكتوراه )1362املاجستري )

 من األزهر يف السعودية. 
 

 إحسان بن علي دوغرماجي
 م(2010 - 1915هـ = 1431 - 1334)

 سفري الطفولة يف العامل.
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ولد يف مدينة أربيل ابلعراق من أصل تركماين. أسس جامعة )بيلكنت( أول جامعة يف 

 القطاع اخلاص برتكيا، ورشح أكثر من مرة لرائسة تركيا ولكنه اعتذر النشغاله ابلعلم.
 

 أمحد األمحدي
 م(1987 - 000هـ = 1407 - 000)

 جماهد.
 األفغان.من لواء قضاء العدين. أول شهيد ميين على أرض 

 
 أمحد األخضر غَزال

 م(2008ـ 1918هـ = 1429 - 1337)
 لغوي حاسويب رائد.

 

 
 

ولد بنواحي مدينة فا . أسهم يف ابتكار أول طابعة للرقن ابللغة العربية، وكان أول من 
تعاون مع مؤسَّسات علمية دولية يف كندا وأمريكا على جعل احلاسوب يتعامل مع احلرف 

 ابتكار طريقة تبادل املعلومات بني مراكز البحث يف العامل.العريب، من خالل 
 

 أمحد أمني املدين
 م(1995 - 1931هـ = 1416 - 1350)

 شاعر.
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ولد يف ديب. اعُترب رائد شعر التفعيلة يف اإلمارات، وصاحب أول ديوان شعري مطبوع هبا، 
 وهو أول من حصل على الدكتوراه من اإلمارات. 

 
 أمحد أنور عمر

 م(1992 - 1920هـ = 1413 - 1339)
 مكتيب أكادميي رائد.

هـ، 1368ولد يف حمافظة الشرقية مبصر. حصل على املاجستري يف املكتبات من أمريكا عام 
وعاد ليسجل أول رسالة دكتوراه يف املكتبات يف مصر والعامل العريب، وكان رائًدا بكتاابته يف 

من كتب وحبو  ومقاالت، وفيما ترجم عن علم املكتبات، وله السبق يف كل ما ألف 
اإلجنليزية من دراسات يف املكتبات وغريها، وظلت كتبه لعشرات السنني مراجع عربية وحيدة 

 يف كثري من جماالت علوم املكتبات.
 

 أمحد ابقر
 م(2008 - 1946هـ = 1429 - 1366)

 فنان تشكيلي.
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 .العريبمن رواد احلركة التشكيلية يف البحرين والعامل 
 

 أمحد بزيع الياسني
 م(2011 - 1928هـ = 1432 - 1346)

 رجل أعمال، رائد العمل املصريف اإلسالمي يف الكويت، من أعالم العمل اخلريي. 
 

 
من الكويت. يف التسعينات اهلجرية من القرن املاضي طرح فكرة أتسيس بنك إسالمي 
استجابة ألمر هللا تعاىل ابالبتعاد عن حرمة الراب يف األعمال التجارية، وعرضها على بعض 
املعنيني، منهم وزير األوقاف آنذاك يوسف جاسم احلجي، ووزير املالية عبدالرمحن سامل 

هـ أتسَّس البنك، وكل ِّف املرتجم له برائسة جملس إدارة البنك، الذي 1397العتيقي، ويف عام 
 مس ِّي )بيت التمويل الكوييت(. 

 
 أمحد بن بلَّة

 م( 2012 - 1916هـ = 1433 - 1335)
 رئيس اجلزائر.
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م( 1963سبتمرب  15هـ )1383ولد يف مدينة مغنية الواقعة غرب مدينة وهران. يف عام 
 جزائر. انتخب أول رئيس لل

 
 أمحد هباء الدين عطية

 م(2007 - 1945هـ = 1428 - 1365)
 منتج سينمائي.

 
 

والدته يف سوسة بتونس. أسس أول استوديوهات إلنتاج أفالم الكرتون يف العامل العريب 
 وأفريقيا.

 
 

 أمحد مجال بن عبدالسميع بن جالل
 م(2011 - 1920هـ = 1432 - 1340)

 من روَّاد علوم األراضي. 
هــــ 1373مـــن مصـــر. حصـــل علـــى الـــدكتوراه يف علـــوم األراضـــي مـــن الـــوالايت املتحـــدة عـــام 

م(، وعمــــل خبـــــريًا مبنظمــــة األغذيـــــة الزراعيــــة التـــــابع لألمــــم املتحـــــدة، ورئيًســــا لشـــــعبة 1953)

http://www.google.com.sa/imgres?q=%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A8%D9%86+%D8%A8%D9%84%D8%A9&start=0&hl=ar&safe=active&sa=N&biw=1093&bih=479&gbv=2&tbm=isch&tbnid=O6GkkS00Pe2O6M:&imgrefurl=http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=today/22qpt952.htm&arc=data/2012/02/02-22/22qpt952.htm&docid=oOPk6yicOLpVLM&imgurl=http://www.alquds.co.uk/data/2012/02/02-22/22qpt952.jpg&w=340&h=299&ei=jomGT6OcDYn_4QTNmPztBw&zoom=1&iact=hc&vpx=726&vpy=138&dur=485&hovh=210&hovw=239&tx=149&ty=123&sig=109133067336952946212&page=1&tbnh=135&tbnw=154&ndsp=10&ved=1t:429,r:5,s:0,i:79
http://www.google.com.sa/imgres?q="%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86+%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D8%A9"&um=1&hl=ar&safe=active&sa=N&tbo=d&biw=1192&bih=561&tbm=isch&tbnid=M7i7Ci8d4MlGZM:&imgrefurl=http://www.startimes.com/f.aspx?t=18317155&docid=1kROTZblaiZlyM&itg=1&imgurl=http://www.elaph.com/elaphweb/Resources/images/Cinema/2007/8/thumbnails/T_c783f7af-e3c5-43c2-bab7-eaac059ce386.gif&w=300&h=438&ei=EVMCUZTcBIWa1AXbnIDwBA&zoom=1&iact=hc&vpx=890&vpy=86&dur=504&hovh=271&hovw=186&tx=111&ty=142&sig=109779270324375008527&page=1&tbnh=138&tbnw=93&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r:1,s:0,i:81
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البحـــو  الزراعيـــة ابملركـــز القـــومي، وأســـهم يف إنشـــاء معهـــد الصـــحراء، وقســـم األراضـــي ابملركـــز 
 القومي للبحو .

 
 حامد منصور أمحد

 م(2004 - 1950هـ = 1425 - 1370)
 خبري تقين تربوي دويل.

 
 

من مواليد بساط، التابعة لطلخا، مبحافظة الدقهلية. متَّ اختياره من قبل اليونسكو مدير أول 
هـ 1418 عام AEOTاختري من قبل اجلمعية األمريكية إدارة للتقنيات الرتبوية مبصر، كما 

 رائداً لتقنية التعليم يف العام التايل. 20رائداً من رواد برامج تقنية التعليم الدولية، وضمن 

 
 أمحد حسن كاشف

 م(2013 - 1926هـ = 1434 - 1345)
 ابحث ومستشار علمي.
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س أول مدرسة علمية يف جمال احلشرات  من مواليد حمافظة بين سويف يف مصر. اعترب مؤس ِّ
مبصر، وأول مصري يبحث وينشر يف جمال الفيزايء احليوية، وأول من اقرتح إنشاء  اجلماعية

 قسم وشعبة الفيزايء احليوية بكلية العلوم يف جامعة عني مشس.
 

 أمحد مح اد
 م(1985 - 1911هـ = 1405 - 1329)

عامل يف الرايضيات. من مواليد القاهرة. حصل على الدكتوراه يف الرايضيات من الكلية 
 اإلمرباطورية جبامعة لندن. اعترب رائد الرايضيات التطبيقية يف مصر والعامل العريب.  

 
 أمحد خليل عبداجلبار 

 م( 2013  -  1921هـ = 1434  -  1339)
 دبلوماسي شاعر.

  

 
 

مندواًب دائًما للسعودية يف األمم املتحدة جبنيف، ورئيًسا لوفدها  املكرمة. عنيمن مواليد مكة 
يف اجتماعات اجلمعية العامة لألمم املتحدة بنيويورك، وكان أول عريب يثري قضية اجلزائر يف 

 األمم املتحدة.
  

 أمحد خليل العقاد
 م(1976 - 1916هـ = 1396 - 1335)

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=z-5e6QB24JJw4M&tbnid=jHhN7MCBNSY1MM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.albiladdaily.com/news.php?action=show&id=137043&ei=wMdOUuKQOcOctAaZp4GoBA&psig=AFQjCNGy5ZaekH1MGzZDlJtqUrNta7WLoA&ust=1380981049460791
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 تربوي، صحفي رايدي.

 
 

، وهي أول جملة كاريكاتريية بفلسطني، وكان «الرأي العام»مدينة ايفا. أصدر جملة من 
 مكتبه أول مكتب عريب يقوم أبعمال الصحافة والنشر والدعاية يف فلسطني.

 
 أمحد ديين أمحد )العفري(

 م(2004 - 1932هـ = 1425 - 1351)
 زعيم سياسي.

 

 
 

إىل جامعة الدول العربية، وكان زعيماً سياسياً  من جيبويت. قام بدور كبري يف انضمام جيبويت
 ودينياً واسع النفوذ، أول رئيس وزراء بعد االستقالل.

 
 أمحد الذوادي

 م(2006 - 1938هـ = 1427 - 1357)
 «.سيف بن علي»قيادي شيوعي، ُعرف ابمسه احلركي 
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هـ 1375ولد يف املنامة، شارك مذ كان فىت يف أتسيس جبهة التحرير الوطين البحرينية سنة 
 وتوىل قيادهتا، فكان األمني العام ألول حزب سياسي وأول حزب شيوعي يف منطقة اخلليج. 

 
 أمحد رمزي 

 م(2012 - 1936هـ = 1434 - 1355)
 طبيب وزير.

 

 
 

ولد يف الدار البيضاء ابملغرب. انل درجة الدكتوراه يف الطب  من جامعة مونبلييه بفرنسا. 
عمل طبيًبا جر اًحا مبستشفيات مراكش وغريها، وقد ختصَّص يف جراحة العظام واملفاصل، 

 وكان أول من أدخل إىل املغرب تقنيات جراحة الورك.
 

 أمحد سعيد الطييب
 م(2010 - 1949هـ = 1431 - 1369)

 طبيب متخصص.
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ولد يف بريوت ألبوين من ايفا، استقرت عائلته ابلكويت. حصل على املاجستري والدكتوراه 
يف طب األطفال وعلم الوراثة السريري من جامعة لندن، ركز يف أحباثه على االضطراابت 

 الوراثية عند األطفال. اعترب رائد علم الوراثة يف بالد العرب.
 

 أمحد زيدان
 م(2000 - 000هـ = 1420 - 000)

 كاتب مفكر ومرتجم إسالمي.
تعود جذوره إىل عبدالرمحن بن عبدهللا بن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنهم، كاتب وحملل 

سياسي، أول من أجنز ترمجة حديثة ملعاين القرآن الكرمي إىل اإلجنليزية، إضافة إىل األحاديث 
 النبوية لصحيح البخاري.

 
 حممدأمحد سرور 

 م(2007 - 000هـ = 1428 - 000)
 إداري أكادميي.

أستاذ يف إدارة األعمال، من رواد حبو  العمليات يف اجلامعات العربية، منها معهد اإلدارة 
 ابلرايض، مؤسس كلية التجارة وعميدها يف جامعة حلوان مبصر.

 
 أمحد سليمان الرشدان

 م(1990 - 1948هـ = 1409 - 1368)
 رايضي تربوي.
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 من الكويت. رئيس حترير أول جملة عربية متخصصة يف ألعاب القوى. 
 

 أمحد السيد الكومي
 م(1991 - 1909هـ = حنو 1411 - 1327)حنو 

 أستاذ أزهري جليل.
له مذكرات يف علوم من مصر، رئيس قسم التفسري يف كلية أصول الدين جبامعة األزهر. 

، «التفسري املوضوعي للقرآن الكرمي»معه أيضاً: القراءات مع حممد أمحد يوسف القاسم وله 
 وذكر أهنما أول من ألف يف التفسري املوضوعي.

 
 أمحد سيكو توري

 م(1984 - 1922هـ = 1404 - 1341)
 رئيس غينيا، زعيم إفريقي.

 

 
م(، وكان أحد القادة الذين 27/1/1961هـ )1381أصبح أول رئيس جلمهورية غينيا عام 

قاموا بدور نشط يف احلوار العريب اإلفريقي الذي أدى إىل عقد أول مؤمتر قمة عريب إفريقي يف 
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م(، انبثقت عنه جلان خمتلفة لتوطيد العالقة بني العرب 1977هـ )1397القاهرة عام 
م، كما 1967غينيا أول دولة إفريقية تقطع عالقاهتا مع إسرائيل بعد هزمية واألفارقة، وكانت 

 هـ. 1403رحب إبنشاء أول مصرف إسالمي وأول شركة استثمار إسالمية يف غينيا عام 
 

 أمحد شاملو
 م(2000 - 1925هـ = 1421 - 1344)

 شاعر أديب.
 

 
 

الشعر احلر ابلفارسية، رمز العلمانية ولد يف طهران، أشهر شعراء إيران املعاصرين، رائد حركة 
 واالشرتاكية.

 
 أمحد صادق فر اج

 م(2006 - 1931هـ = 1427 - 1350)
 كاتب وإعالمي إسالمي. 

 

 
 

http://www.ketabname.com/main2/identity/?serial=5&chlang=ar&
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التابعة ملركز طلخا يف حمافظة الدقهلية مبصر. رائد تقدمي الربامج اإلسالمية يف  من قرية ديسط
 هـ.1397التلفزيون. انتخب أول أمني عام ملنظمة إذاعات الدول اإلسالمية جبدة عام 

 
 أمحد الصاحلني اهلوين

 م(2006 - 1930هـ = 1427 - 1349)
 حمرر صحفي ووزير إعالمي.

 

 
 

وزير اإلعالم يف آخر حكومة من العهد امللكي، ومضى إىل لندن من ليبيا. شغل منصب 
م( هي صحيفة 1977هـ )يوليو 1397ليؤسس أول صحيفة عربية يومية يف أورواب عام 

 «.العرب العاملية»
 

 أمحد الصاوي حممد
 م(1989 - 1902هـ = 1409 - 1320)

 حمرر صحفي.
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أول مصري يتوىل رائستها، وذلك يف  ليكون« األهرام»من مصر. توىل رائسة حترير صحيفة 
 م وملدة مخس سنوات.1952عام 

 
 أمحد عبدالسالم البقايل

 م(2010 - 1932هـ = 1431 - 1351)
 أديب وكاتب أطفال وقصصي رايدي. 

 

 
 

 والدته مبدينة أصيال مشال املغرب. عدَّ من روَّاد الكتب البوليسية واخليال العلمي يف بلده. 
 

 عبدالعزيز العلويأمحد بن 
 م(2002 - 1919هـ = 1423 - 1337)

 شخصية حكومية، وزير دائم!

 
 

من املغرب. أول من أحد  مهرجان الفولكلور مبراكش، وموسم الصناعة التقليدية والنمور 
 والفروسية.

 

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=b7h7ivzgT-SmNM&tbnid=8m9ly4ctZm535M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.asrare.com/art/107.html&ei=tjKCUpyhOImo0QXRxoH4Cw&psig=AFQjCNH04K7MZzTzYBXnY2cUQMXeV04twQ&ust=1384350462041983
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 أمحد عبدالعزيز يعقوب
 م(2013 - 1931هـ = 1434 - 1349)

 ضابط طبيب. 
 

 
 

والدته يف قرية قبة يسلم يف الوالية الشمالية من السودان.صاحب إجنازات علمية، أول من 
 هـ.1400أدخل جراحة القلب املفتوح إىل السودان عام 

 
 أمحد عبده سعيد

 م(1983 - 000هـ = 1403 - 000)
 وزير وتربوي رايدي.

 
 

من بالد احلجرية ابليمن. أول من أسَّس مدرسة أهلية يف اليمن، هي  ولد يف بلدة األعروق
 .مدرسة )حممد علي عثمان( يف مدينة تعز

 
 أمحد عبيد بن حممد حسن عبيد

 م(1989 - 1892هـ = 1409 - 1310)
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 خبري يف الرتا  اإلسالمي، انشر، حمقق.
 

 
 

وهو أول هـ، 1327اهلامشية يف دمشق سنة « املكتبة العربية»ولد يف دمشق. أسس مكتبة 
 .(م1908هـ )1326من أصدر التقومي يف بالد الشام ابللغة العربية سنة 

 
 أمحد عبيد بن حممد عبيد

 م(1994 - 1915هـ = 1414 - 1334)
 صحفي إداري.

 

 
 

عملوا على انتشار تقنية االتصاالت الالسلكية ولد يف املدينة املنورة. من األوائل الذين 
ببلده. وأسس مؤسسة الطباعة والصحافة والنشر جبدة مع جمموعة من املواطنني، وكانت أول 

 .«الرايض»مطبعة حديثة يف السعودية، وأصدر أول جملة مصورة وهي جملة 
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 أمحد علي بن أسد هللا الكاظمي
 م(1992 - 1907هـ = 1413 - 1325)

 نبيل، مؤرخ تربوي.أديب 
 

 
 

ولد يف اهلند، ونشأ مبكة املكرمة. انتهى عميداً ألقدم وأعرق كلية عالية ابلسعودية، هي كلية 
 الشريعة مبكة، فكان أول عميد هلا. ويعد من أوائل الرحالة السعوديني وروادهم. 

 
 أمحد بن علي صاحل 

 م( 2012 - 000هـ= 1433 - 000)
 كاتب صحفي وانقد فين. 

 

 
 

من مصر. أول من أنشأ صفحة أسبوعية متخصصة يف جمال السينما والنقد السينمائي، وكان 
 متابًعا لكل ِّ املهرجاانت السينمائية العاملية.
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 أمحد بن علي العمران

 م(2007 - 1909هـ = 1428 - 1326)
 تربوي رايدي.

 

 
 

االستقالل، ومن رواد احلركة الثقافية من البحرين. اعترب أول وزير للرتبية والتعليم يف عهد 
 اخلليجية.

 
 أمحد عوض هللا خليل

 م(2009 - 1910هـ = 1430 - 1328)
 قيادي حزيب، رئيس حزب األمة مبصر. 

 «.أمحد الصباحي»مشهور ابسم 
 

 
 

مبركز منيا القمح مبحافظة الشرقية. أسس ورأ  حزب األمة سنة « شيبة القس»ولد يف قرية 
هـ، حيث حصل على أول حكم قضائي إبنشاء حزب سياسي، وأحد املرشحني 1403

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q="%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D9%84%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86"+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86&source=images&cd=&cad=rja&docid=XOIgYcSv0FhpdM&tbnid=OI2GFG1T-Scr7M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.bh30.com/vb3/bh3067585.html&ei=KVMJUcSYEYnY0QXsxIBg&psig=AFQjCNEz0CnHgbl46zeVzdYfJpWtYhjdQA&ust=1359652003994306
http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q="%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D9%8A"&source=images&cd=&cad=rja&docid=VbXDE3rF4iUPRM&tbnid=8RclaRhji2pGdM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.alwafd.org/%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1/211669-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D9%89-%D8%A3%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D8%A3%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%89&ei=72EJUcXrN4m90QWx7YDoDg&psig=AFQjCNHaDdaEnn1QEJ2S3GAQ665yyBTtmQ&ust=1359655759779799
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م(، وكان يدعو إىل عودة اخلالفة اإلسالمية، 2006هـ )1426النتخاابت الرائسة مبصر عام 
 أ الكف والطالع...؟ وذكرت صحف معارضة أنه كان يقر 

 
 أمحد فراج طايع

 م(1989 - 1901هـ = 1409 - 1319)
 دبلوماسي حمام.

 م.1952يوليو  23ولد يف القاهرة. أول وزير خارجية بعد ثورة 
 

 أمحد فهمي أبو سنة
 م(2003 - 1909هـ = 1424 - 1327)

 عامل أزهري، فقيه جمتهد.
 

 
 

قبل أن يكمل احلادية عشرة، حصل على العاملية ولد يف حلوان مبصر، حفظ القرآن الكرمي 
بدرجة أستاذ من األزهر متخصصًا يف الفقه واألصول واتريخ التشريع، وكانت رسالته أول 

 هـ.1385رسالة نوقشت يف األزهر على طريقة مناقشة الرسائل اجلامعية، وذلك عام 
 

 أمحد فؤاد شريف
 م(1976 - 1918هـ = 1396 - 1337)

 ارة يف العامل العريب. من رواد اإلد
 



37 
 

 
 

خترج يف كلية التجارة جبامعة اإلسكندرية، وحصل على الدكتوراه يف إدارة األعمال من 
وول »جامعة شيكاغو، وُعدَّ أول طالب أجنيب يف اتريخ هذه اجلامعة حيصل على جائزة 

اء والتنمية الدولية. واعترب أول من شغل منصباً وزارايً جيمع بني شؤون جملس الوزر « سرتيت
 اإلدارية يف اتريخ احلكومات املصرية عقب عودته من األمم املتحدة.

 
 أمحد القاضي

 م( 2009 - 1940هـ = 1430 - 1359)
 طبيب وداعية مغرتب رايدي.

 

 
  

ولد يف مدينة دسوق مبصر. عمل جرَّاح قلب أبمريكا، وصار أبرز اجلرَّاحني هناك، ووضع 
عدًدا من املفاهيم الشاملة يف جمال الطب ِّ اإلسالمي، وقام بدور حيوي يف أتسيس العديد من 
املنظمات اإلسالمية ابلوالايت املتحدة األمريكية وأمريكا الشمالية. ومن جهوده العلمية أنه  

أول من توصَّل إىل األثر املهد ِّئ لسماع القرآن الكرمي على اجلهاز العصيب، يف دراسة كان 
( ممن ُأجريت عليهم البحو  بسماعهم كلمات القرآن الكرمي، من مسلمني 79علمية، وأن )
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وغري مسلمني، وسواء كانوا يعرفون العربية أو ال يعرفوهنا، ظهرت عليهم نتائج إجيابية، متثلت 
 ض درجة التوتر العصيب اليت كانوا يعانون منها. يف اخنفا

 
 أمحد كامل مرسي

 م(1987 - 1909هـ = 1407 - 1327)
 خمرج وانقد سينمائي رايدي. 

 
 

ولد يف القاهرة. شارك يف تكوين أول مجاعة للنقد السينمائي، وُعد  رائد روَّاد الرعيل األول 
 للثقافة السينمائية.

 
 أمحد ماهر رائف

 (2000 -1927هـ = 1421 -1345)
 فنان حفر رائد، عرف مباهر رائف.

 

 
 

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q="%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B1+%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%81"&source=images&cd=&cad=rja&docid=jOjISzoNqYXWKM&tbnid=WFeGpUpHvbEoBM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.fineart.gov.eg/arb/CV/CV.asp?IDS=48&ei=AFAKUf2xBMPJ0AWL5YHYDQ&psig=AFQjCNGsSxnDePBJb1c3mf0a7CYC5J2nZQ&ust=1359716716275787
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من مصر. حصل على دكتوراه يف فلسفة الفن وعلم اجلمال من جامعة كولونيا أبملانيا، 
 واعترب أحد أعمدة فن  اجلرافيك يف مصر، ورائد فن احلفر احلديث.

 
 أمحد حممد الدمرداش توين

 م(1997 - 1907هـ = 1418 - 1325)
 رايضي.بطل 

 
 

من حمافظة املنيا. نظم أول دورة أللعاب البحر املتوسط ابإلسكندرية، وأول دورة عربية 
 ابإلسكندرية. 

 
 أمحد حممد سليمان خميمر

 م(1978 - 1914هـ = 1398 - 1333)
 شاعر مطبوع.

 

 
 

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4+%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%8A&source=images&cd=&docid=2p-hs20Yxq7RmM&tbnid=sjahQFc0uuH_oM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.koooranews.com/?p=28428&ei=43QKUbPPBOmd0QXz7oDYBw&psig=AFQjCNHNqklELQuVtOLwpblLC5GGf_Lldw&ust=1359726071480179
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املعري  ولد يف قرية املعايل التابعة ملركز منيا القمح مبصر. أول شاعر معاصر منذ أيب العالء
مثال شهنامة « شهنامة أمحد خميمر»ينظم ديوااًن كاماًل على طريقة اللزوميات، كما كتب 

 الشاعر الفردوسي الفارسي، وهي متجيد للحروب املصرية. 
 

 أمحد حممد صربي
 م(1991 - 000هـ = 1411 - 000)

 مدير معهد حتفيظ القرآن الكرمي ابحلرم املكي الشريف. 
سني جلماعة حتفيظ القرآن الكرمي مبكة املكرمة.يعدُّ من املدر ِّسني   األوائل املؤس ِّ

 
 أمحد حممد عوف

 م(2007 - 1936هـ = 1427 - 1354)
 صيدالين، ابحث علمي، كاتب موسوعي. 

 

 
 

ًسا للجمعية املصرية لعلوم وأحبا  األهرام واإلعالم الصحي  من مصر. كان عضًوا مؤس ِّ
)مشس النيل(، وهي أول مجعية تتناول علوم األهرام، وأحبااًث عن أتثريات الطاقة يف النموذج 
اهلرمي. وبرز كاتًبا موسوعًيا أيًضا، وخاصة يف النسخة العربية من )املوسوعة احلرة(، وذكر أنه 

سيها، ووضع فيها معظم إنتاجه. م  ن أوائل مؤس ِّ
 

 أمحد بن حممد بن غربيط
 م(1992 - 1910هـ = 1412 - 1328)
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 رايضي كشفي، حمرر صحفي.

 
 

ي يف إرساء قواعد جريدة املغرب أول جريدة  مغريب، أصله من تلمسان. عمل مع سعيد حج ِّ
 إىل جملة الثقافة املغربية. وطنية يومية صدرت ابملغرب ومالحقها الثقافية، اليت تطورت

 
 أمحد بن حممد مهدي اخلضر

 م(2013 - 1923هـ = 1434 - 1342)
 عامل حنفي وحقوقي وزير.

 

 
 

هـ أايم أمني احلافظ، لكنه استقال من 1383من حلب. أسندت إليه وزارة األوقاف عام 
الرائسة. قام أبول القضاء، وكذلك من الوزارة، تضامًنا مع الشيخ حممد احلامد يف خالفه مع 

 دعوة الجتماع وزراء األوقاف العريب بدمشق.
  

 أمحد حممد هريدي
 م(1984 - 1906هـ = 1404 - 1324)

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q="%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF %D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A %D8%AE%D8%B6%D8%B1"&source=images&cd=&docid=bJyQIaR1XxIG2M&tbnid=vZNoL3xy59pPFM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.alkeltawia.com/site2/pkg09/index.php?page=show&ex=2&dir=dpages&cat=1346&ei=ru1NUaW0Jc7EPdKYgcAM&psig=AFQjCNHE6V8MJUxiWXh8YyQUgj-iNF6M9Q&ust=1364148001320957
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 مفيت مصر، قاض، لغوي.
 

 
 

مبحافظة بين سويف يف مصر. در  ابجلامع األزهر،  ولد ببلدة الفقاعي التابعة ملركز ببا
وعندما أنشئت كلية الشريعة التحق هبا، وكان ختصصه يف القضاء الشرعي، وخترج منها سنة 

 هـ، وكان أول خرجييها. 1355
 

 أمحد حممود الشايب
 م(2005 - 1921هـ = 1426 - 1340)

 شيخ املخرتعني املصريني.
س مجعية املخرتعني واملب ه، ورئيسها ملدة مخسة عشر عاماً، 1404تكرين املصرية عام مؤس ِّ

يونيو سنة  19ه )1371وقبل ذلك صاحب أول براءة اخرتاع مصرية صدرت عام 
م( عن اخرتاع طلمبة ماصَّة كابسة ذات إطار مطاط يقوم مقام املكبس يف طلمبات 1951

كثري من االخرتاعات يف العديد املياه العادية، وال حتتاج جملهود عضلي كبري لتشغيلها. وله ال
 من اجملاالت املختلفة.

 
 أمحد حممود جنيب حسن

 م(2003 - 1928هـ = 1424 - 1347)
 «.أمحد جنيب»متخصص يف أدب الطفولة. وهو املعروف بـ

 



43 
 

 
 

ولد يف حمافظة اجليزة مبصر. ذكر أنه أول من بدأ جيعل من أدب األطفال العريب علمًا له 
ألول مرة مادة « كتب األطفال»من مثرة هذا اجلهد، أن أصبحت قواعد وأصول، وكان 

م، وانتدب لتدريسها 1975دراسية يف كلية اآلداب جبامعة القاهرة، ابتداًء من أكتوبر عام 
 ابعتباره أول أستاذ هلذه املادة يف اتريخ أدب األطفال العريب.

 
 أمحد مستجري مصطفى

 م(2006 - 1934هـ = 1427 - 1353)
 مي، شاعر، لغوي.ابحث عل

 

 
 

 ولد يف قرية الصالمات مبحافظة الدقهلية. رائد اهلندسة الوراثية يف مصر.
 

 أمحد املسناوي
 م(1996 - 1926هـ = 1416 - 1345)

 سينمائي رائد.
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من الرابط. صار صاحب أوليات يف جمال السينما ببلده، وقد أسَّس أول مجعية سينمائية 
سينما اهلواء"، وكان أول مغريب ينجز فيلمًا ابلرسوم املتحركة، وطنية، هي "مجعية أصدقاء 

 وأدار أول تدريب سينمائي ابملركز السينمائي املغريب، وأخرج أول فيلم واثئقي.
 

 أمحد مصطفى أبو زيد
 م(2013 -1921هـ = 1434 - 1339)

 عامل اجتماع. 
 

 
 

هـ 1394اإلسكندرية عام من مواليد اإلسكندرية. أنشأ قسم األنثروبولوجيا جبامعة 
م(، وكان الوحيد من نوعه يف جامعات الشرق األدىن، وخترَّج فيه الكثري ممن تولَّوا 1974)

تدريس هذا العلم يف العامل العريب، كما أنشأ مركز خدمة اجملتمع ابجلامعة املذكورة، وكان 
 األول من نوعه أيًضا يف العامل العريب.

 
 أمحد بن املعطي بوهالل

 م(1981 - 000هـ = 1402 - 000)
 حمرر صحفي، كشفي.

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q="%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%8A+%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%AF"&source=images&cd=&docid=-h--0qxo-wkSrM&tbnid=Ffi-aCiXCTGLNM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.aranthropos.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC/&ei=i5n3UdO3F8LpPOnHgYgI&bvm=bv.49967636,d.bGE&psig=AFQjCNGIv7Ccfwrr8XL_LusJpYUTXB4yhQ&ust=1375267581713230


45 
 

 
 

 من الرابط. ُعدَّ من املؤسسني األوائل للكشفية احلسنية، مث العبدالوية.
 

 أمحد النيلة
 م(1994 - 1910هـ = 1414 - 1328)

 مكتيب رايدي.

 
 

ـــا ملكتبـــة األمـــري 1929هــــ )1348مـــن املوصـــل. أحـــبَّ العلـــم والكتـــاب، وُعـــني ِّ عـــام  م( أميًن
هــــ 1383غـــازي يف املوصـــل، ولشـــهرته يف أصـــول الفـــن ِّ املكتـــيب اســـتعانت بـــه الســـعودية عـــام 

للعمـــل علــــى تنظــــيم مكتباهتـــا، وذكــــر األســــتاذ إبـــراهيم خليــــل العــــالف أنـــه )املكتــــيب املوصــــلي 
 ألول(. والعراقي والعريب ا

 
 أمحد يوسف 

 م(1988 - 1927هـ = 1408 - 1346)
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 «.أخبار اليوم»كبري مصو ِّري دار 
 أول مصو ِّر صحفي سجَّل انسحاب اإلجنليز من بورسعيد بعد العدوان الثالثي على مصر.

 
 أدراين ألبري دانينوس

 م(1976 - 1887هـ = 1396 - 1305)
 صاحب مشروع السد ِّ العايل.

عاشت يف مصر. ورمبا كان أول من طرح مشروعاً الستخدام الطاقة من أسرة يواننية 
 الشمسية يف إدارة السواقي.

 
 أدما أبو شديد

 م(1992 - 000هـ = 1412 - 000)
 رائدة الطب ِّ النسائي يف لبنان والعامل العريب.

يف قضاء جبيل بلبنان. أنزل امسها يف اجمللد اجلديد للخمسمائة األوىل من « الراموط»من 
 النساء الشهريات يف العامل.

 
 إدوار ابسيل

 م(2013 - 1924هـ = 1434 - 1342)
 حمرر صحفي.
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من لبنان. أسَّس أول وكالة إخبارية صحفية ابللغة الفرنسية يف لبنان، ورفع "الكلمة الفرنسية" 
يف لبنان والعامل العريب على مدى سبعني عاًما! شارك خالهلا يف أتسيس صحف وجمالت 

 لبنانية انطقة ابللغة الفرنسية..
 

 إدوار فكتور صوما 
 م(2012 - 000هـ = 1434 - 000) 

 مهند  زراعي أممي. 
 

 
 

من لبنان. انتخب مديرًا عاًما ملنظمة األغذية والزراعة )الفاو( على مدى ثال  دورات، ملدة 
 ( عاًما، فكان أول عريب يتوىلَّ هذا املنصب.18)
 

 إدوارد هندرسون
 م(1995 - 1917هـ = 1415 - 1335)

 مستشرق، ابحث يف اتريخ العرب املعاصر.
 

 

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=nzzDToLio6F8MM&tbnid=PrsNOh8zyxvmqM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.aliwaa.com/NoteArticle.aspx?ArticleId%3D415&ei=LMJiUqb8C4KG0AXYp4H4Bg&psig=AFQjCNFLIYE0I0Hf6-8CdsNtHvhOKxkHSQ&ust=1382290183706052
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 من إجنلرتا. أول سفري لربيطانيا يف قطر. 

 
 أرميناك ميسريان

 م(1977 - 1901هـ = 1397 - 1319)
 فنان تشكيلي.

ولد يف قرية قريبة من حلب، اليت صارت من نصيب تركيا فيما بعد، مث استقرَّ حبلب. كان 
أول فنان بسورية يرسم اللوحات اجلدارية ألعيان من حلب، وأول فنان يرسم أعماله ابلسكني 

 بدل الريشة.
  

 أسامة إبراهيم
 م(2009 - 000هـ = 1430 - 000)

 مهند  جيولوجي.
من السودان، خترَّج يف جامعة موسكو، كان من املبادرين والرواد يف وضع خرائط بعض 

 السودان.املعادن املهمة يف 
 

 أسامة األنصاري 
 م(2012 - 000هـ = 1434 - 000)

 خبري مايل.

 
 

من سوراي. أسهم يف أتسيس شبكة التقنيني واجملددين والعلماء السوريني يف اخلارج )توسيتا( 
 وكان أول رئيس هلا. 
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 أسعد خليل الكاشف

 م(2005 - 1942هـ = 1426 - 1361)
 أديب وخمرج تلفزيوين إسالمي.

 

 
 

والدته يف مشال سيناء ابلعريش. عمل خمرًجا ابلتليفزيون القطري، وابحثًا إعالمًيا يف إدارة 
 .إحياء الرتا  اإلسالمي بقطر، ونقل أول صالة مجعة يف تلفزيون قطر

 
 أسعد حممد علي إبراهيم

 م(2000 - 1940هـ = 1421 - 1359)
 قاص، ابحث وفنان موسيقي.

 
 

معهد الفنون اجلميلة. وهو أول من كتب دراسة مقارنة بني ولد يف كركوك، خترَّج يف 
 األشكال األدبية واملوسيقية.

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%AF+%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89+%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF+%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8+%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B4%D9%81&source=images&cd=&docid=XtvTYcLcXGsSDM&tbnid=efZE4ziNW-dffM:&ved=0CAUQjRw&url=http://shababelkashef11.alafdal.net/&ei=LAURUdHoJuSa0QW4pYGoCA&psig=AFQjCNE5s1zjO4nWSmGMnhOYUttoj24GkQ&ust=1360156326133278
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 إمساعيل بن أمحد اجلرايف

 م(2007 - 1912هـ = 1428 - 1331)
 عامل مؤر ِّخ.

 

 
 

 من اليمن. أول سفري لليمن يف السعودية.
 

 إمساعيل أمحد العتباين
 م(2009 - 1909هـ = 1430 - 1327)

 رايدي.صحايف 
 

 
 

املستقلة، « الرأي العام»م( صحيفة 1945هـ )1365ولد مبدينة أم درمان. أنشأ عام 
 وكانت أول صحيفة سياسية يومية مستقلة تصدر يف اخلرطوم.

 

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q="%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A"&source=images&cd=&docid=NrWfyE_8nZF6EM&tbnid=3lriyIEJ7clRUM:&ved=0CAUQjRw&url=http://67.225.177.54/spsection.aspx?pid=871&sec=13&ei=rwoRUZ2fJsnH0QX1hoCoDw&psig=AFQjCNH46rbH_xLfHyu3HkeBENt85tb2UQ&ust=1360157734830683
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 إمساعيل حقي شاويس
 م(1976 - 1896هـ = 1396 - 1314)

 أديب كردي. 
 

 
 ولد يف املوصل، رائد يف مجع واستخراج األمثال الكردية.

 
 إمساعيل دايب

 م(2005 - 1940هـ = 1426 - 1359)
 مستشار فين رس ام.

 

 
 

 من مصر. اعترب من رواد فن الرسم الصحفي.
 

 إمساعيل شوقي
 م(1991 - 1910هـ = 1411 - 1328)

 مطبعي رايدي. 
 من مواليد حمافظة اجليزة. عرف ابملعلم األول يف فن الطباعة. 
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 إمساعيل حممد إمساعيل 
 م( 2008 - 1922هـ = 1428 - 1341)

 رايضي. 
من بغداد. كان أول مدر ِّب يقود املنتخب الوطين العراقي يف بطولة رمسية، وكان أول معلق 

 رايضي يف إذاعة وتلفزيون العراق، ومن أوائل من تصدَّوا ملهمة التوثيق الرايضي يف العراق.
 

 أشرف علي سيدو الكردي 
 م(2012 - 1937هـ = 1433 - 1357)

 بيب أعصاب مشهور. ط
 

 
 

من مواليد مدينة عم ان. أسَّس مع زمالئه أول وحدة ألمراض الدماغ واألعصاب يف 
 اخلدمات الطبية امللكية، وأول رئيس للجمعية األردنية ألطباء العلوم العصبية.

 
 إقبال عبداللطيف الغربللي

 م(2005 - 1945هـ = حنو 1426 - 1365)حنو 
 أديبة وكاتبة صحفية.

 من الكويت. اعتربت أول مذيعة كويتية تعمل يف التلفزيون. 
 

 ألكسندر هاكوب صاروخان
 م(1977 - 1899هـ = 1397 - 1317)

 رسام كاريكاتري. 
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 من رواد الكاريكاتري السياسي يف مصر. أصله من منطقة القوقاز.
 

 إلياس شكري شوفاين 
 م(2013 - 1932هـ = 1434 - 1351)
 يساري. كاتب وطين، مناضل

 

 
 

سني الرواد للدراسة  من مواليد قرية معليا ابجلليل األعلى يف فلسطني. اعترب من املؤس ِّ
 األكادميية والعلمية التارخيية واملعمقة للصهيونية.

 
 أمل صاحل اللوزي

 م(1983 - 000هـ = 1403 - 000)
 صحفية رائدة.

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q="%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B3 %D8%B4%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%8A&source=images&cd=&docid=0GPYPcVwj5RDuM&tbnid=XISYesFGQbdFDM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.bokra.net/Articles/1196130/_%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B3%D9%8A_%D9%8A%D9%86%D8%B9%D9%89_%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%83%D8%B1_%D8%AF._%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%8A.html&ei=YQshUbelDoTE0AGa4oHYBA&psig=AFQjCNG7YlGEjoz1MuVuY8TJxQdnONJU9Q&ust=1361206421218711
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 من اليمن. أول امرأة عملت يف جمال الصحافة ببلدها.
 

 أمري عبدالرضا عوض
 م(1992 - 1943هـ = 1413 - 1362)
 فنان متعدد املواهب.

 من الكويت. أول من أسَّس مسرح العرائس يف بلده.
 

 أمني أمحد انشر
 م( 1990 - 1945هـ = 1410 - 1365)
 طبيب وانشط قومي.

 
عام  ولد يف مدينة عدن. شارك يف أتسيس احتاد األطباء اليمنيني، وانتخب أول رئيس له

 .هـ. أسَّس جملة )طبيب اجملتمع(: أول جملة طبية مينية، ورأ  حتريرها1391
 

 مني أنور اخلويلأ
 م(2008 - 000هـ = 1429 - 000)

 ابحث تربوي رايضي.
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 من مصر. مؤسس االحتاد املصري للريشة الطائرة، وأول رئيس له.

 
 أمني عبدهللا مدين

 م(1984 - 1910هـ = 1404 - 1328)
 أديب.مؤرخ 

 

 
 

 هـ.1356والدته يف املدينة املنورة. كان أول رئيس حترير جلريدة املدينة املنورة عام 
 

 أمني عبداجمليد بدوي
 م(1997 - 1907هـ = 1418 - 1325)

 أحد روَّاد الدراسات الفارسية.
صدر فيه كتاب بعنوان: من رواد الدراسات الشرقية الدكتور أمني عبداجمليد من اجليزة مبصر. 

القاهرة: دار الشمس  -بدوي وجهوده يف الدراسات الشرقية/ إبراهيم حامد املغازي.
 هـ.1423للطباعة، 
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 أمني علي طرخان
 م(1982 - 1905هـ = 1403 - 1323)

 طبيب متخصص.
ولد يف الفيوم مبصر. أحد روَّاد علم األنسجة الطبية هبا. وهو رائد اجلمعية العلمية بكلية 

 الطب. 
 

 أمينة أمحد السعيد
 م(1995 - 1914هـ = 1416 - 1333)

 ، عاملة يف شؤون املرأة.«متحررة»كاتبه صحفية 
امعة فؤاد األول، من القاهرة. من أوائل الفتيات اللوايت خترجن من قسم اللغة اإلجنليزية جب

 واعتربت الرائدة يف الصحافة املصرية. 
 

 أمينة سيد علي زلزلة
 م(1993 - 1898هـ = 1414 - 1316)

 فقيهة واعظة، تربوية رايدية.
ولدت يف الكويت، حفظت القرآن الكرمي، انكبت على قراءة العلوم الشرعية وغريها. 

 وكثريات.افتتحت مدرسة يف بيت زوجها وخترج فيها كثريون 
 

 أمينة حممود احلفين 
 م(1984 - 1931هـ = 1405 - 1349)
 أول مهندسة مصرية. 

من مواليد املنيا. مل تُقبل يف كلية اهلندسة ألنه مل تكن توجد امرأة فيها، مث قُبلت بواسطة عام 
م(، وحصلت على املاجستري يف اهلندسة اإلدارية من أمريكا، والدكتوراه 1945هـ )1365

من أملانيا عن قيا  ورقابة الكفاءة اإلنتاجية للجهاز احلكومي، وأصبحت أمينة عامة جلمعية 
هلندسة اإلدارية، ورئيسة لنادي )سيدات ليونز القاهرة(، وهو اند ماسوين، أصدر األزهر ا
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فتوى أبنه مثل غريه من النوادي املاسونية، اليت هتدف إىل تدمري اهلوية اإلسالمية، وأنه حيرم 
 االنضمام إليها أو املشاركة يف نشاطاهتا. 

 
 أمينة مصطفى الصاوي

 م(1988 – 1922= هـ 1408 – 1340)
 كاتبة إسالمية، كاتبة سيناريو.

من مواليد حمافظة الشرقية مبصر. خترَّجت يف املعهد العايل للتمثيل، وكانت أول فتاة تتخرَّج 
 يف قسم النقد والبحو  الفنية فيه.

 
 أنور اجلندي

 م(2002 - 1917هـ = 1422 - 1336)
 مفكر وكاتب وداعية إسالمي موسوعي.

 

 
 

ديروط بصعيد مصر. من األعضاء األوائل يف نقابة الصحافيني، ومن الكتَّاب ولد يف مدينة 
 .األوائل املتميزين بغزارة اإلنتاج واالنقطاع الكامل للعلم

 
 أنور حامت

 م(2003 - 1909هـ = 1423 - 1327)
 دبلوماسي، أستاذ جامعي.
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ممثل نصراين لدولة عربية ولد يف حلب من عائلة نصرانية، سفري لدى الفاتيكان، فكان أول 
 مسلمة هناك، مندوب دائم لسورية يف األمم املتحدة.

 
 أنيس عبيد

 م(1988 - 1909هـ = 1408 - 1327)
 مرتجم أفالم رائد. 

 

 
 

خترج من كلية اهلندسة مبصر، أول من قام بطبع الرتمجة على األفالم بكل نوعياهتا يف الشرق 
األجنبية، وانفرد هبذا العمل ملدة أربعني عاماً. وهو أول من األوسط، وترجم آالف األفالم 

 ملم يف العامل. 16متكن من طبع الرتمجة على أفالم 
 

 أنيسة حممود احلفين
 م(2010 - 1927هـ = 1431 - 1346)
 طبيبة أطفال رايدية. 

 من مصر. من مواليد برلني. رائدة طب  احلساسية، إحدى رائدات طب  األطفال مبصر.
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 إيزوتسو توشيهيكو

 م(1993 – 1914هـ = 1414 – 1332)
 عامل لغوي مستعرب.

 
 

( لغة. نشر 30ولد يف طوكيو ألب ثري، تعلَّم اللغة العربية وقراءة القرآن. وأتقن أكثر من )
 م(؟1958هـ )1378أول ترمجة ملعاين القرآن الكرمي إىل الياابنية عام 

 
 أيوب عامر عامر

 م(1987 - 1913هـ = 1407 - 1332)
 طبيب أسنان. 

ولد يف كفر الشيخ مبصر، حصَّل الدكتوراه يف جراحة الفم من جامعة بنسلفانيا. كان أول 
 مصري يتوىل عمادة كلية طب الفم واألسنان جبامعة القاهرة.

 
  

http://www.google.com.sa/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=dRG7K5ufAQtVrM&tbnid=oFBhnW5mGa-3BM:&ved=0CAgQjRw&url=http://e7san1988.wordpress.com/2010/03/09/izutsu/&ei=bNmlUsWeJePS0QXetIHoCA&psig=AFQjCNH83sIpXFTN3JQDERP4cv8OfS1p5w&ust=1386687212671630
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 حرف الباء
 

 اب مامادو إمباري
 م(2013 - 1946هـ = 1434 - 1366)

 رئيس موريتانيا املؤقت.
 

 
 

ولد يف قرية وايل ديئنتاج جنوب غرب موريتانيا، على احلدود مع السنغال. ملا استقال حممد 
ولد عبدالعزيز من رائسة اجمللس العسكري احلاكم ليتمكن من الرتشيح النتخاابت الرائسة يف 

م، توىلَّ املرتجم له الرائسة بصورة مؤقتة ليصبح بذلك أول رئيس )أسود( يف 2009يونيو  6
 انيا.موريت
 

 ابقر علي خريبط
 م(1986 - 1923هـ = 1406 - 1342)
 حمرر وانشر صحفي.
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من الكويت. من أوائل املتخرجني يف املدرسة املباركية. عمل مديراً ألول دار سينما. من 
 أوائل احملررين والكتاب الكويتيني الذين عملوا جبريدة الرأي العام.

 
 ابهور لبيب أقالديوس

 م(1994 - 1905=  هـ1414 - 1323)
 عامل آاثر.

 

 
 

 من القاهرة. أول مصري حيصل على الدكتوراه يف علم اآلاثر. 
 

 بدر جاسم القطامي
 م(2009 - 1943هـ = 1430 - 1363)
 فنان تشكيلي رايدي.

 

 
 

س املدرسة التشكيلية يف الكويت.   من الكويت. در  الفن يف القاهرة ويف إجنلرتا. ُعدَّ مؤس ِّ
 

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q="%D8%A8%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%B1+%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A8"&source=images&cd=&docid=4g4mfRoUD9bQsM&tbnid=2yqbOLpgdsyNvM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.liioiil.com/wiki/index.php/%D8%A8%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%B1_%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A8&ei=3mEaUe2SBIrV2QWKhYGwBQ&psig=AFQjCNGkL5y0nemcr2kMb2yFIIvf-NQfEw&ust=1360769877975568
http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q="%D8%A8%D8%AF%D8%B1+%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D9%85%D9%8A"&source=images&cd=&docid=MKe-EDxSEzWg0M&tbnid=EvxCdzq0DhxlIM:&ved=0CAUQjRw&url=http://2yatblog.blogspot.com/&ei=PmcaUZ6MA6Sj2QXVrgE&psig=AFQjCNEbrtLLqQKa8JcourmujFgqPctYbw&ust=1360771257332917
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 خباريبرهان 
 م(2010 - 1941هـ = 1431 - 1360)

 كاتب موسوعي ومرتجم حاسويب.
 

 
 

ولد يف دمشق. ترجم ألوَّل مرة قطعًا أدبية من األوزبكية إىل العربية مباشرة، وكانت الرتمجة 
قبل ذلك مترُّ عرب اللغة الروسية. مث وضع األسس العلمية ألوَّل معجم أوزبكي عريب، وعريب 

 أوزبكي.
 

 إبراهيم خري ِّف البشري
 م(1983 - 1917هـ = 1403 - 1335)

 كاتب قصصي، من أنصار العامية.
 

 
 

ولد يف نفطة بتونس. اعتربه بعضهم رائد ُكت اب القصة الطويلة يف تونس،  وكان من أنصار 
 العامية، بل من املتحم ِّسني يف الدفاع عنها كلغة كتابة! 

 

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q="%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86 %D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A"&source=images&cd=&docid=EwAOiHkgTVUo_M&tbnid=k7aGEKmGvhkDOM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.thenewalphabet.com/details1129.html&ei=L7MbUdbeOseZhQeY_oH4Bw&psig=AFQjCNG3jNjlut8bS91Jf0bPbzvCQpOFVw&ust=1360856180576519
http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q="%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1+%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%81"&source=images&cd=&docid=UKAPjDJJl7v73M&tbnid=jWoQRwTMFYSNZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://derjine.blogspot.com/2010/01/blog-post.html&ei=n7obUYy_IYqi0QXMmoCgDw&psig=AFQjCNHBufTx5n7ZyAY87U69Eah9zu5MzQ&ust=1360858136237636
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 بشري البكري 
 م( 2010 - 1918هـ = 1431 - 1336)

 دبلوماسي ومستشار اقتصادي.
 

 
 

ولد يف )أم درمان( ابلسودان. أنشأ أول مكتب للقطن ودراساته بوزارة املالية يف السودان. 
وكان أول سفري للسودان يف فرنسا، وأول ممثل للمجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم 

 املتحدة جبنيف.
 

 البشري محزة
 م(2006 - 1923هـ = 1427 - 1342)
 طبيب أطفال رايدي.

طب ِّ األطفال فيها. « أب»من مواليد املهدية بتونس. من أعالم الطب يف بلده، واعترب 
 در  الطب يف فرنسا، عاد ليكون أول تونسي يعمل يف مستشفى شارل نيكول.

 
 بشري عبدالكرمي الربغوثي

 م(2000 - 1931هـ؟ = 1421 - 1350)
 سياسي وقيادي شيوعي.

 



64 
 

 
 

نشط يف صفوف احلزب الشيوعي األردين، ورأ  صحيفة احلزب العلنية من فلسطني. 
 م(، وكان أول أمني عام حلزب الشعب الفلسطيين.1956هـ )1376األوىل )اجلماهري( عام 

 
 بشرية بنت حممد الصاحل بن مراد

 م(1993 - 1913هـ = 1413 - 1331)
 انشطة نسائية رائدة.

بن مراد كان شيخ اإلسالم احلنفي. أسَّست مع ولدت يف العاصمة التونسية، جدها أمحد 
 أخرايت أول مجعية نسائية تونسية، هي االحتاد النسائي اإلسالمي التونسي.

 
 أبو بكر سامل املعلم

 م(2000 - 000هـ = 1420 - 000)
 ابحث وخبري زراعي رايدي.

 

 
 

التابعة ملديرة خنفر مبحافظة أبني يف اليمن. اعتربه بعضهم رائد  مولده يف قرية املسيمري
 البحو  واإلرشاد الزراعي ببلده. 

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q="%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A8%D9%83%D8%B1+%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85"&source=images&cd=&docid=3BAAvzMthUlryM&tbnid=yJI4zbU9Y4wn7M:&ved=0CAUQjRw&url=http://abyan.7olm.org/t14-topic&ei=350cUcnWG9Kb1AXOqYGwDw&psig=AFQjCNGJDFtP8qn2IjlevR5IBRjCpcuppw&ust=1360916316740205
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 بكري عباس عطيفة

 م(2007 - 000هـ = 1428 - 000)
 أستاذ علم احليوان.

 من مصر. أستاذ علم احليوان الزراعي يف كلية الزراعة جبامعة القاهرة.
 .«اتولوجيا الزراعية مبصر والعاملرائد النيم»ذكر  إثر نعيه أنه 

النيماتودا يف مصر يعترب أول رائد لعلوم أنه  امعة القاهرةجبموقع كلية الزراعة يف  وورد 
أول رئيس جمللس القسم بعد استقالله عن قسم وقاية النبات. وقد  ، وأنهوالشرق األوسط

 ت ومراكز البحو . تتلمذ على يديه معظم أساتذة  النيماتودا املنتشرين يف اجلامعا
 

 بلقاسم املعطي
 م(2001 - 1928هـ = 1422 - 1347)

 مطرب.
 

 
 

 من سال ابملغرب. اعترب من رواد األغنية املغربية العصرية. 
 

 بليغ بشارة ابغوص
 م(1980 - 1925هـ؟ = 1401 - 1344)

 رائد علم األقمار الصناعية مبصر.
 الصناعية أبشعة الليزر.وهو أول من أسَّس حمطة يف مصر لرصد األقمار 
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 بول إلياس غليوجني

 م(1987 - 1908هـ = 1407 - 1326)
 طبيب متخصص.

 

 
 

 رائد طب ِّ الغدد الصماء مبصر.
 

 بولس نُوايَّ 
 م(1980 - 1925هـ = 1400 - 1344)

 يسوعي، مستشرق، مهتم ابلتصوف اإلسالمي.« أب»
 

 
 

 احلوار اإلسالمي املسيحي يف الشرق.« رواد»بشمال العراق. أحد  ولد يف قرية إنيشكي
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 بيار صادق

 م(2013 - 1937هـ = 1434 - 1356)
 رس ام كاريكاتري.

 

 
 

ولد يف بعبدا بلبنان. أول من نفَّذ الكاريكاتري السياسي املتحرك يومًيا على شاشة التلفزيون، 
 م(. 1986هـ )1406يف عام 

 
  

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q="%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%B1+%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82"&source=images&cd=&docid=mVvvA8xcoNQb0M&tbnid=Cb75nTzwQf-MLM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.albayan.ae/five-senses/east-and-west/2013-04-25-1.1869309&ei=Wzd9UdDrN4Pu0gW_m4HQDA&psig=AFQjCNF7rZ78VJwn3b1nhMlhHt--SpMSBw&ust=1367247044813935
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 حرف التاء
 

 عمران ترميترمي 
 م(2002 - 1942هـ = 1423 - 1361)

 دبلوماسي وصحفي قومي.
 

 
من الشارقة. أول سفري لدولة اإلمارات العربية املتحدة يف مصر، وأول مندوب هلا يف 

 اجلامعة العربية. 
 

 متاضر توفيق
 م(2001 - 1921هـ = 1422 - 1340)

 مذيعة رائدة، إعالمية مرتمجة.
التلفزيون خمرجة منذ إنشائه، وتدرجت يف مناصبه حىت أصبحت أول من مصر. عملت يف 

 رئيسة للتلفزيون.
 

 مت ام حس ان عمر
 م(2011 - 1918هـ = 1432 - 1337)
 ابحث لغوي قدير. 
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والدته يف قرية الكرنك من أعمال حمافظة قنا مبصر. أنشأ اجلمعية اللغوية املصرية، وانتخب 
استنبط موازين التنغيم وقواعد النرب يف اللغة العربية، وأنشأ أول أول رئيس هلا. وهو أول من 

 قسم للدراسات اللغوية جبامعة اخلرطوم.
وصدر فيه كتاب: متام حسان رائًدا لغواًي: حبو  ودراسات مهداة من تالمذته وأصدقائه/ 

 إعداد وإشراف عبدالرمحن حسن العارف.
 

 تنكو عبدالرمحن
 م(1990 - 1903هـ = 1411 - 1321)

 أول رئيس لوزراء ماليزاي، أحد أقطاب العمل اإلسالمي.
 

 
 

وهو االبن السابع للسلطان عبداحلليم شاه. قام بدور ابرز يف حتقيق استقالل بالده عام 
 ( عاماً حنو حتقيق أمنياهتا. 13هـ. وقادها على مدى )1377

 
 توحيدة ابلشيخ
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 م(2010 - 1906هـ = 1431 - 1324)
 رائدة.طبيبة أطفال 

ولدت يف مدينة رأ  اجلبل مشال تونس العاصمة. أول تونسية حصلت على الثانوية العامة 
هـ 1355م(، وأول امرأة عربية متخرجة من جامعة الطب بباريس عام 1928هـ )1347

)يعين حتديد النسل، مع األسف، فهي « للتنظيم العائلي»م(، وأطلقت أول برانمج 1936)
م(، 1937هـ )1356هـ، وأشرفت عام 1383وطن( يف تونس عام خدمة لألعداء وليس لل

 ابلتعاون مع درة أبو زيد. « ليلى»على إدارة أول جملة نسائية تونسية ابللغة الفرنسية بعنوان: 
 

 تورجوت أوزال
 م(1993 - 1927هـ = 1413 - 1346)

 رئيس تركيا.
 

 
 

املسلحة، وأخضع إىل حد ما سلطة أول رئيس مدين يُقبل رئيسًا لألركان العامة للقوات 
اجليش واملخابرات وألول مرة لسلطان احلكومة. وهو أول رئيس يتحد  عن مصطفى كمال 
)امللقب من قبل أنصاره أباتتورك( ابعتباره زعيمًا خيطئ ويصيب، وهو أول رئيس يدين 

الطريقة سياسة االنقالابت العسكرية، وهو أول رئيس يكتب يف وصيته أن يكفن ويدفن على 
 .اإلسالمية، بدون موسيقى، مع قراءة القرآن وأصوات التكبري

 
 

 توفيق احلكيم
 م(1987 - 1898هـ = 1407 - 1316)
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 كاتب مسرحي كبري.
 

 
 

ولد يف اإلسكندرية من أب مصري وأم تركية. رائد املسرحية العربية. وكان أول من طالب 
 مصر والكيان الصهيوين. إبسقاط القضية الفلسطينية، وبعقد صلح منفرد بني

 
 توفيق شاهني

 م(1997 - 1927هـ؟ = 1418 - 1346)
 عامل داعية.

س ورئيس املركز اإلسالمي يف أواتوا بكندا. أنشأ  أستاذ يف كلية الشريعة جبامعة األزهر. مؤس ِّ
 املسلمني.أول مدرسة لتعليم اللغة العربية والدين اإلسالمي ألبناء اجليل الثاين من املهاجرين 

 
 توليم علي 

 م(2002 - 1914هـ = 1423 - 1333)
ر.  داعية مفس ِّ
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من أمريكا. دخل اإلسالم وخدم كتاب هللا الكرمي. أول أمريكي ترجم معاين القرآن الكرمي 
 إىل اإلجنليزية.

 
 التيجاين املاحي

 م؟(1976 - 1911هـ؟ = 1396 - 1329)
 ابحث رايدي يف علم النفس.

 

 
 

هـــ، وعــدَّ أشــهر 1369مبدينــة الكــوة وســط الســودان. أنشــأ عيــادة للصــحة العقليــة عــام ولــد 
أطباء علم النفس على مستوى إفريقيا أو الوطن العريب آنـذاك، عـني ِّ مستشـاراً إقليميـاً يف جمـال 

 الصحة العقلية من قبل منظمة الصحة العاملية.
 .م( وقد يكون الصحيح1970هـ ) 1390مالحظة: وترد وفاته 

 
  

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q="%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AD%D9%8A"&source=images&cd=&docid=kfs2skQgPvjckM&tbnid=LhrJaGMsnyIafM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.sudamedica.com/gallery/image_page.php?album_id=7&image_id=61&ei=yNolUafdKerK0QXl6ICgDw&psig=AFQjCNHPz_Bh57unNLhVCAil1Z-xJcSv_A&ust=1361521720146679
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 حرف اجليم
 

 جابر األمحد الصباح
 م(2006 - 1928هـ = 1426 - 1347)

 أمري الكويت.
 

 
 

احلاكم الثالث عشر مـن أسـرة آل الصـباح الـيت حكمـت الكويـت منـذ ثالثـة قـرون. كـان أول 
 هـ.1381وزير للمالية واالقتصاد بعد االستقالل سنة 

 
 جابر بن علي الطي ِّب

 م(2002 - 1921هـ = 1422 - 1340)
 قاض.

 

 
 

بعسري جنوب السعودية. حصل على الدكتوراه يف الشريعة من جامعة « متنية»ولد يف 
 هـ(. 1398األزهر. وكان أول قاض حيصل على الدكتوراه يف السعودية )



74 
 

 
 جاسم محد الصقر

 م(2006 - 1918هـ = 1427 - 1337)
 انشط اقتصادي وسياسي دبلوماسي.

 

 
 

ولد يف الكويت. حصل على إجازة يف احلقوق من كلية احلقوق جبامعة بغداد، فكان أول  
 كوييت ينال شهادة جامعية من هناك. 

 
 جاسم عبدالعزيز القطامي

 م(2012 - 1929هـ = 1433 - 1346)
 مناضل حقوقي.

 

 
 

أول  من مواليد مدينة الكويت. در  يف كلية الشرطة ابلقاهرة، وبعد التخرج عاد فكان
هـ، أول رئيس الحتاد  1381مدير للشرطة، وأول وكيل لوزارة اخلارجية بعد االستقالل عام 

س مجعية حقوق اإلنسان وأول رئيس هلا.  كرة القدم، واللجنة األوملبية الكويتية، مؤس ِّ

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q="%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%85+%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%82%D8%B1"&source=images&cd=&docid=JrTUjLYU5PKh3M&tbnid=qhE2YhbLa2zg1M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.kuwait-history.net/vb/showthread.php?t=429&ei=Gz0mUe2FAs-FhQfslYDIAQ&psig=AFQjCNEV8d28hQY-1tcIazV1mutyugEEJA&ust=1361546885861378
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 جاكلني خوري

 م(1980 - 1925هـ = 1400 - 1344)
 صحفية رايدية.

تقتحم ميدان العمل الصحفي يف مصر خالل من مدينة حيفا. اعتربت أول صحفية 
 األربعينات امليالدية، وغريها من النساء كنَّ كاتبات وأديبات.

 
 جربائيل سليمان جبور

 م(1991 - 1900هـ = 1411 - 1318)
 كاتب وابحث حمقق.

 

 
 

ولد يف انحية القريتني الواقعة بني دمشق ومحص. حرر أول عدد ُكتب خبط اليد من جملة 
 اليت أصدرهتا مجعية العروة الوثقى يف بريوت. « العروة الوثقى»

 
 جعفر عبده الظفاري

 م(2009 - 1935هـ = 1430 - 1354)
 أكادميي رايدي.
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و أول من وضع كتاابً يف حمو األمية من مواليد عدن. عميد أول كلية جامعية يف اليمن، وه
 ابليمن. 

 
 جالل حممود معوَّض

 م(1997 - 1930هـ؟ = 1418 - 1349)
 مذيع.

 

 
 

، فكان أول مذيع يقرأ بياانهتا. وكان املذيع الوحيد «مذيع الثورة»ولد يف أسيوط. لقب بـ 
 الذي يقدم مجال عبدالناصر يف االحتفاالت.

 
 جلبهار ممتاز 

 م(2013 - 1941هـ = 1434 - 1360)
 كاتبة ومنتجة. 
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هـ 1384من مواليد بريوت. أسَّست أول شركة خاصة لإلنتاج التلفزيوين بلبنان يف سنة 
م( مع املمثل رشيد عالمة ابسم "شركة بريوت لإلنتاج الفين".1964)  
 

 مجال عبدالكرمي الطاهري
 م(1999 - 1947هـ = 1420 - 1367)

 أديب شاعر.
 

 
 

 مواليد مدينة املدية ابجلزائر. أقام أول أمسية شعرية ابجلزائر.من 
 

 مجال عبدالناصر اخلطيب 
 م(2013 - 1956هـ = 1434 - 1376)

 طبيب نفساين. امسه مركب )مجال عبدالناصر(. 
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ولد يف إربد. عمل رئيًسا لقسم الصحة النفسية والرعاية االجتماعية مبركز احلسني للسرطان، 
أول برانمج للرعاية النفسية ملرضى السرطان يف العامل العريب، وُعرف بشاربيه  وأسَّس فيه

 املعقوفني. وجد منتحرًا يف عيادته.
 

 مجال عمر الصوراين
 م(2008 - 000هـ = 1429 - 000)

 مناضل حقوقي مسؤول، يكىن أبيب عمر.
 

 
 

ملكتبها ابلقاهرة، وكان من أوائل من غزَّة. عندما قامت منظمة التحرير الفلسطينية عني ِّ مديراً 
سيه، ورئيس احتاد احملامني العرب  سيها، رئيس احتاد احلقوقيني الفلسطينيني ومن مؤس ِّ مؤس ِّ

سيه.  وأوائل مؤس ِّ
 

 مجال حممود أبو العزامي
 م(1999 - 1917هـ = 1420 - 1336)

 . «مجال ماضي أبو العزامي»طبيب نفسي رايدي. وهو املعروف بـ
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 القاهرة. رائد الطب ِّ النفسي يف مصر. ولد يف
كان يقول: إن الصراع العريب اإلسرائيلي ليس سوى مشكلة نفسية! وأن اللجوء إىل القوة 

 يف حل ِّ ذلك الصراع كان مبثابة مضيعة للوقت ابهظة التكلفة!!
 

 مجال الدين فؤاد السيد الليثي
 م(2011 - 1929هـ = 1432 - 1347)

 بـ)مجال الليثي(.منتج سينمائي. ُعرف 
 

 
 

 من بين عبيد أبو قرقاص يف املنيا. من رو اد اإلنتاج السينمائي مبصر. 
 

 مجال الدين حممد منصور
 م(2009 - 1922هـ = 1430 - 1341)

 سياسي دبلوماسي.
 «. نداء وحتذير»من القاهرة. كتب أول منشور ابسم الضباط األحرار حتت عنوان 

http://www.marefa.org/images/2/2f/Dr_Gam1.jpg
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 مجيل مَحُّودي

 م(2003 - 1924هـ = 1424 - 1343)
 فنان تشكيلي رايدي.

 

 
 

س احلقيقي  سني للحركة التشكيلية يف العراق، واملؤس ِّ ولد يف بغداد، ُعدَّ من الرواد املؤس ِّ
 للمدرسة احلروفية العربية، وأحد الداعني إىل استلهام احلرف ابللوحة، منظ ِّر يف هذا الفن. 

 
 مجيل عارف

 م(2006 - 000هـ = 1427 - 000)
 صحفي رايدي.

 

 
 

م(، وكان أول صحفي يزور اليمن يف سنة 1945هـ )1365عمل يف الصحافة منذ عام 
 م( يف أايم اإلمام حيىي بن محيد الدين ملك اليمن.1947ه )1367
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 جنيد بن حممد البخاري
 م(1993 - 1906هـ = 1413 - 1324)

 الوجوه الثقافية والسياسية يف غرب إفريقيا.وزير سكتو بنجرياي، فقيه، عامل، شاعر، من أبرز 
أول رئيس جلماعة نصر اإلسالم، املنظمة اليت أنشأها أمحد بيلو أول رئيس وزراء لشمال 

 نيجرياي، وعني ِّ أول رئيس ملركز املخطوطات والواثئق بوالية سكتو.
 

 جورج عبداملسيح
 م(1999 - 1908هـ؟ = 1420 - 1326)

 سياسي حزيب.
 للحزب السوري القومي االجتماعي. يف لبنان. أول منتسب« بيت مِّرِّي»من مصيف 

 
 جورج فرح

 م(2001 - 1913هـ = 1422 - 1332)
 موسيقار.

 

 
 

من لبنان. أول من وضع منهاجًا متكاماًل آللة العود، ومنهاجًا للنظرايت املوسيقية يف اللغة 
العربية، من أوائل الذين حلنوا أغاين ابللهجة اللبنانية )الزجل( يف الثالثينات، وأول من حلن 

 أغاين وقصائد ابللغة الفصحى واللهجة اللبنانية على الطريقة األوبرالية. 
 

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q="%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC+%D9%81%D8%B1%D8%AD"&source=images&cd=&docid=IDkZt2n1OlBrKM&tbnid=3wNu8r_4JJorkM:&ved=0CAUQjRw&url=http://lebnan.org/?p=6378&ei=KdEqUe7RINGA0AXCx4CgAQ&psig=AFQjCNHa4_A59JHmjiK4Z84LCFVQDdn2Yw&ust=1361846909659826
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 ئيل صيدحجورج ميخا
 م(1978 - 1893هـ = 1398 - 1311)

 شاعر مهجري مشهور.
 

 
 

ولد يف دمشق. ُعدَّ من روَّاد انبعا  احلركة الشعرية املهجرية اليت كانت منطلقاً حلركة 
 التجديد يف الشعر العريب املعاصر. 

 
 جيهان أمحد رشيت

 م(2011 - 1937هـ = 1433 - 1356)
 إعالمية. 

ة، وأول عميدة املنيا مبصر. أستاذة اإلذاعة والتلفزيون يف جامعة القاهر من مواليد حمافظة 
 لكلية اإلعالم هبا.

 
  

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q="%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC+%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D8%AD"&source=images&cd=&docid=JhVORqsA0IwS3M&tbnid=KNEtvvbUzt48ZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.amiranews.com/more.php?newsid=900&catid=9&ei=LtMqUeDDIcWk0AX_yoCQDA&psig=AFQjCNFIHrTxxnpfnGlHW4rlN4J01wvehw&ust=1361847444702064
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 حرف احلاء
 

 احلاج حممود بن عمر اب البوالري
 م(1978 - 1908هـ = 1398 - 1326)

 عامل تربوي وداعية كبري.
علمية إىل اجلامع ولد يف مدينة جول ابلضفة اليمىن للنهر يف بالد شنقيط. أرسل أول بعثة 

 هـ وأتبعها أبفواج أخرى.1371األزهر عام 
  

 حافظ أمحد القباين
 م؟( 2012قبل  – 1926هـ؟ =  1433قبل  – 1345)

 إعالمي رايدي.
 

 
 

 والدته يف بغداد. أول من استخدم اهلاتف يف إجراء حوار مباشر على اهلواء.
 

 حافظ القاضي 
 م(2010 - 1929هـ = 1431 - 1348)
 كاتب كردي يساري. 
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من مدينة دهوك يف كردستان العراق. أصدر ابلكردية جملة )روانهي( على نفقته، وكانت أول 
سي اندي االرتقاء الكردي  .جملة كردية تصدر ابللغة الكرماجنية، من مؤس ِّ

 
 حامد أمحد القد اح

 م( 1996 - 1914هـ = 1416 - 1333)
 مهند . 

 

 
 

مبحافظة الدقهلية يف مصر. أنشأ أول مصنع حديث لصناعة مواد  ولد يف ميت سلسيل
البناء، وشارك يف أتسيس احتاد املهندسني العرب، وأسَّس مجعيات هندسية، كما شارك يف 
أتسيس االحتاد العاملي للمنظمات اهلندسية، واملنظمة اآلسيوية واإلفريقية لإلسكان عام 

 هـ(. 1968هـ )1388
 

 حامد حسين سعيد
 م(2006 - 1908هـ = 1427 - 1326)

 مصو ِّر فن ان.

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=j-or4Jy7PkQH9M&tbnid=CVrt5AlVvJBQeM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic%3D396153.0&ei=-f9cUuLzDsOStAa_sYCQCA&psig=AFQjCNF5GaHQEyV31yEOgFzKL15p3-3L0g&ust=1381912492785885
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من مصر. اعترب من رواد احلركة التشكيلية مبصر، وكان رائًدا يف التصوير، وهو أول من 
 أدخل رسم املناظر اخللوية يف التعليم العام، ووصف أبنه )رائد الفن املصري احلديث(. 

 
 حامد سليمان

 م(1979 - 1890هـ = 1399 - 1308)
 كبار مهندسي الري.من  

من مواليد زفيت مبحافظة الغربية يف مصر. أول رئيس الحتاد املهندسني العرب من مصر، 
 وأول رئيس للجنة األهلية للسدود واخلزاانت.

 
 حامد عبدالفتاح جوهر

 م(1992 - 1907هـ = 1412 - 1325)
 رائد يف علوم البحار.

 

 
 

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q="%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF+%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%B1"&source=images&cd=&docid=lHAr1RiXKa6PnM&tbnid=PZ53m1R7x4jY9M:&ved=0CAUQjRw&url=http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF_%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%B1&ei=ESkuUYWFL-ec0QWxx4HAAQ&psig=AFQjCNHO0s0HGH8W1jFFNrKnDW5hs2p4lQ&ust=1362066057954270
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ملا «! ملك البحر األمحر»القاهرة. ُعرف بلقب حصل على الدكتوراه يف العلوم من جامعة 
قام به من أحبا  رائدة يف جمال علوم البحار، حيث كان أول مصري يشتغل هبذا العلم، 

هـ 1378ويقوم بتدريسه يف اجلامعات واملعاهد املصرية، وأهلته قدراته ألن يصبح عام 
 مستشارًا لألمني العام لألمم املتحدة لشؤون البحار.

 
 بدهللا ربيعحامد ع

 م(1989 - 1925هـ = 1410 - 1344)
 أستاذ االسرتاتيجية والعلوم السياسية يف مصر.

 

 
 

وكان أول عريب وأجنيب حيصل على درجة األستاذية من جامعة روما، وهو أول من أشار إىل 
( عاًما متنقاًل بني 15حيث عكف على دراستها ملدة )« النظرية السياسية يف اإلسالم»

مكتبات العامل، وألف عدة كتب يف هذا اجملال. وكان أول من در  علم النفس أشهر 
 السياسي يف الشرق األوسط.

 
 حامد حممد ندا

 م(1990 - 1924هـ = 1410 - 1343)
 فنان تشكيلي.
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سي  الـيت قامـت بـدور رايدي يف أتسـيس « مجاعة الفن  املعاصـر»مولده يف القاهرة. أحد مؤس ِّ
 .م1955م حىت 1946مصرية خالل عقد امتدَّ من عام حركة تشكيلية 

 
 حامد حممد اهلرساين

 م(2010 - 1918هـ = 1431 - 1335)
 طبيب وزير. 

 

 
 

من مواليد مكة املكرمة، افتتح أول عيادة طبية مبكة، وعيَّنه امللك عبدالعزيز رئيًسا هليئة 
سي جامعة امللك عبدالعزيز . وكان األطباء يف بلده يعتربونه شيخ املطو ِّفني. ومن أوائل مؤس ِّ

 األطباء، لكونه من أول دفعة األطباء السعوديني. 
 

 حامد نزال السعودي
 م(2011-1939هـ = 1358-1432)
 مهند  خمرتع صابئي. 
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من مواليد قضاء سوق الشيوخ يف حمافظة ذي قار العراقية. متكَّن من احلصول على براءة 
مل ابلطاقة الشمسية من تصميمه وتنفيذه، وكان عضوًا يف اخرتاع ألول سيارة عراقية تع

اجمللس الروحاين األعلى لطائفة الصابئة املندائيني، وعمل معهم يف أتسيس أول كيان هلم يف 
 م "مجعية الصابئة املندائيني" للم ِّ مشلهم هناك.1996هولندا، فتأسَّست عام 

 
 احلبيب بورقيبة

 م(2000 - 1903هـ = 1421 - 1321)
 رئيس تونس.

 

 
 

 ولد مبدينة املنستري يف تونس. أول رئيس لتونس املستقلة.
 

 ُحسام متَّام
 م(2011 - 1971هـ = 1432 - 1391)

 صحفي، ابحث يف احلركات اإلسالمية. 
 

 



89 
 

 
 من اإلسكندرية مبصر. أسَّس أول مرصد متخصص لدراسة احلركات اإلسالمية.

 
 حسن أمحد اجلمل 

 م(1998 - 1930هـ = 1419 - 1349)
 قيادي إسالمي برملاين. 

 

 
 

، م1948ولد يف القاهرة. كان يف طليعة كتائب اإلخوان املسلمني يف حرب فلسطني عام 
 ودخل جملس الشعب املصري "الربملان"، ليكون أول اإلخوان حتت القبة.

 
 حسن أمحد مرعي

 م(1981 - 1905هـ = 1401 - 1323)
 وصناعة. مهند  ميكانيكي وزير، رجل علم
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ولد بقرية العزيزية يف مركز منيا القمح مبصر. ارتبط امسه إبنشاء أول مجعية علمية يف مصر 
 للمالحة الفلكية، وإنشاء أول جلنة ألحبا  الفضاء بوزارة البحث العلمي. 

 
 حسن أمحد مهام

 م(2012 - 1928هـ = 1433 - 1347)
 عامل اجتماع. 

 

 
 

من قنا مبصر. أحد رموز ثورة يوليو. رئيس احتاد طالب اجلامعات املصرية أبملانيا، أول رئيس 
الحتاد طالب العامل العريب هناك. واعتربه بعضهم أحد رواد علم االجتماع يف مصر والعامل 

 العريب. 
 

 حسن إرشيد التل  
 م(2001 - 1932هـ = 1421 - 1351)

 رائد.مفكر إعالمي وحمرر صحفي إسالمي 
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ولد يف إربد ابألردن. ُعدَّ أحد روَّاد الصحافة اإلسالمية، وأحد أبرز كتاب املقالة اإلسالمية 
 املعاصرة. 

 
 حسن الباشا بن حممود

 م(2001 - 1919هـ = 1422 - 1338)
 ابحث يف اآلاثر.

س قسم اآلاثر اإلسالمية جبامعة القاهرة، وأول رئيس للقسم.   ولد يف القاهرة. مؤس ِّ
 

 احلسن الثاين ابن حممد اخلامس
 م(1999 - 1929هـ = 1420 - 1348)

 ملك املغرب.
 

 
 

م( الذي يقضي 1962هـ )1382ولد يف الرابط. كتب أول دستور للمغرب أقرَّ يف عام 
 أبن تكون املغرب ملكية دستورية حُتكم بواسطة امللك والربملان.

 
 حسن جوليد أبتيدون

 م(2006 - 1916هـ = 1427 - 1335)
 رئيس جيبويت.
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من فصيل ماماسان من قبيلة عيسى، اليت تعترب أكرب عدًدا من العفر القبيلة الثانية يف 
جيبويت. أول رئيس جليبويت بعد استقالهلا عن فرنسا، حيث توىلَّ الرائسة بني يونيو )حزيران( 

 م. 1999)آذار(  م ومار 1977
 

 حسن حبشي حممد
 م(2005 - 1915هـ = 1426 - 1334)

 أستاذ ومؤرخ إسالمي قدير، ُعرف بشيخ املؤرخني العرب.
 

 
  

من مصر. اعترب أول من نقل إىل العربية مصادر التينية كربى كتبها شهود عيان عن احلروب 
 الصليبية؛ حيث اعترب أهم مؤرخ يف العامل العريب للحروب الصليبية.

  
 حسن بن حسني العمري

 م(1990 - 1920هـ = 1409 - 1339)
 دبلوماسي سياسي، ضابط عسكري برتبة فريق. 

 

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q="%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%AC%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF"&source=images&cd=&docid=JWBiC65YhRNtIM&tbnid=W_uv8NU-i_yryM:&ved=0CAUQjRw&url=http://arabic.alshahid.net/columnists/53619&ei=ZV8vUYuWJZGwhAfw94DoBA&psig=AFQjCNGMYWEHejUlDgIcnuA_dSLsowzXLA&ust=1362145500212932
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نسبته إىل قرية العمارية مبحافظة ذمار يف اليمن. كان ضمن أول بعثة عسكرية درست يف 
سبتمرب  26العراق، وواحًدا من الرعيل األول يف احلركة الوطنية اليمنية، وأحد قادة ثورة 

 م. 1962)أيلول( 
 

 حسن سايت
 م(2008 - 1948= هـ 1429 - 1368) 

 كاتب وحمرر صحفي.
 

 
 

 من السودان. ذكر مقرَّبون منه أنه أول من أدخل األجهزة احلديثة يف الصحافة السودانية. 
 

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q="%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%8A"&source=images&cd=&docid=YFz2rtISBcNAIM&tbnid=91i0Ep1_w7ocjM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.aawsat.com/details.asp?issueno=10626&article=496916&ei=t4QvUe-TOMeO0AWHpIGwAQ&psig=AFQjCNHGVgub7qtcr9pTRaZfGsjbkHqDWw&ust=1362155051681074
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 ُحسن شاه بنت صالح اهلاكع
 م(2012 - 1931هـ = 1433 - 1350)

 كاتبة وحمررة صحفية متحررة. 
هـ = 1384التحرير )األخبار، عام من مواليد القاهرة. أول سيدة يف منصب انئب رئيس 

 م(.1993هـ = 1413م(، وأول رئيسة حترير جمللة غري نسائية )1964
 

 حسن شيخ سعدي )فاين(
 م(1983 - 1883هـ = 1404 - 1301)

ر.  فقيه شافعي مفس ِّ
ابلعراق. له تفسري للقرآن الكرمي هو أول تفسري ابللغة الكردية، طبع منه  ولد يف مدينة إربيل

( جزء حسب ترتيب أجزاء القرآن الكرمي، وعنوانه: "حياة اإلنسان وتفسري القرآن"، 25)
وترجم أحاديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من صحيح البخاري إىل الكردية مع بيان 

 أكثر. ( مج أو8أحكامها الشرعية، يف )
 

 حسن بن صاحل الرويعي
 م(2007 - 1911هـ = 1428 - 1330)

 شاعر شعيب، ممثل شخصي مسامر.
 

 
 

 هـ. 1378ولد ابلرفاع الشرقي يف البحرين. أول من قدَّم برانجًما يف إذاعة البحرين سنة 

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q="%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%B9%D9%8A"&source=images&cd=&docid=ZAVLjgrF4QDFTM&tbnid=0p8pephK8TSTmM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.mrsoomy.com/showthread.php?t=683&ei=BKEvUbD4LYu3hAfIoIGACw&psig=AFQjCNG80lTs-Vt2tXQsR0zKlNrGXydG8w&ust=1362162304900542
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 حسن صربي اخلويل

 م(1983 - 1922هـ = 1403 - 1341)
 ضابط عسكري دبلوماسي.

 

 
 

 هـ. 1377من طنطا. كان أول ضابط مصري أنشأ مدرسة للمشاة يف سورية عام 
 

 حسن الطاهر زر وق
 م(1980 - 1916هـ = 1400 - 1335)

 أديب وانقد وكاتب سياسي.
 

 
 

والده من التجار األثرايء يف اخلرطوم حبري. رائد القصة الواقعية يف السودان، ودخل أول 
 ني.برملان سوداين يف ممثلي اخلرجي

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q="%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%B5%D8%A8%D8%B1%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D9%84%D9%8A"&source=images&cd=&docid=zHBAWE0HYJaguM&tbnid=JKAF_vfOKK7_PM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.raymondedde.org/GalleryAlbumPhotos.aspx?Type=0&CatID=28&page=3&ei=9aEvUfqcBcXIhAfxj4H4Cg&psig=AFQjCNE42uhlSiPLh58lDblnODeP03JXMQ&ust=1362162531583028
http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q="%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1+%D8%B2%D8%B1%D9%88%D9%82"&source=images&cd=&docid=hGt7SqGhTQASgM&tbnid=j14DkMILZt4pGM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=392&msg=1356483308&ei=rqcvUfn4ItKGhQeHjoGgBg&psig=AFQjCNH3yTmbK2IFd1K4T4b67YcBaWbpHQ&ust=1362164006327410
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 حسن عباس شربتلي

 م(1999 - 1915هـ = 1420 - 1333)
 رجل أعمال، حمسن كرمي.

 

 
 

 ولد يف مدينة جدة. أول وزير دولة يف اتريخ اململكة. 
 

 حسن عبداحلي  قز از
 م(2000 - 1919هـ = 1421 - 1338)

 كاتب صحفي.
 

 
 

من مكة املكرمة. اعُترب يف السعودية: صاحب أول جريدة متنح مكافأة للكاتب فيها، وأول 
من أعطى الفرصة للكاريكاتري ابلظهور من خالل جريدته "عرفات"، وأول من قدَّم صفحة 
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هـ، وأول من أسَّس مكتًبا صحفًيا خارج البلد، يف بريوت مث يف 1375رايضية أوائل عام 
 اخلرطوم.

  
 عرييبحسن 

 م(2009 - 1932هـ = 1430 - 1351)
 موسيقار.

 هو حسن عرييب حسن عرييب.
 

 
 

من مواليد مدينة طرابلس الغرب. اعترب من رواد املألوف واملوشحات األندلسية. واملألوف 
أحد أنواع موسيقى الطرب األندلسي، ومصطلح يطلق على املوسيقى الكالسيكية ابملغرب 

 للفنانني يف ليبيا.العريب. وكان أول نقيب 
 

 حسن فائق أبو العال
 م(1976 - 1891هـ = 1396 - 1309)
 تربوي أكادميي رائد.

من مصر. أول من قام بتدريس هذه العلوم )مجيع فروع الفيزايء( يف مصر ابللغة العربية، بعد 
بيعة أن كانت تدرَّ  ابإلجنليزية. وكانت احلكومة املصرية قد كلفته بتأليف أول كتاب عن الط
ابللغة العربية، فوضع كتاب: خالصة الطبيعة، الذي ظل يدرَّ  يف املدار  الثانوية من 

 .هـ1353 - 1333
 

 حسن فتحي
 م(1989 - 1900هـ = 1410 - 1317)

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q="%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A"&source=images&cd=&docid=gccKi0R3ikFEeM&tbnid=4zV8Bt0VBU1GaM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.aljazeera.net/NR/exeres/47223618-ABAB-40E8-91B2-23175557A438.htm&ei=948wUaW8NY6Y0QXmgIHgCA&psig=AFQjCNG3NV8l_mj2xuEOFKMKN-W294RdPw&ust=1362223471880975
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 شيخ املهندسني العرب.
 

 
 

من مواليد اإلسكندرية. أول معيد وأول عضو من مصر يف هيئة التدريس احلديثة مبدرسة 
 اجلميلة، وصار رئيس قسم العمارة هبا. وضع أول تصميم للمباين الريفية من الطني.الفنون 

 
 حسن فهمي رجب

 م(2004 - 1911هـ = 1424 - 1329)
 عامل بردايت.

 

 
 

ولد يف حلوان مبصر. مت تعيينه أول سفري مصري يف الصني، مث يف إيطاليا، ويوغوسالفيا، 
الربدي، وهو الذي أسَّس القرية الفرعونية، ومعهد د. ويعود إليه الفضل يف إعادة اكتشاف 

س وأول رئيس حلزب اخلضر املصري.  رجب للربدي. وهو مؤس ِّ
 

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q="%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D9%81%D8%AA%D8%AD%D9%8A"&source=images&cd=&docid=sUsn_WInGM_tXM&tbnid=Emtd1O7hl4I33M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.bonah.org/news-extend-article-1155.html&ei=iLAwUfCPDu7M0AWq-oCoBg&psig=AFQjCNH5ogFiP2QwVWDfhBdFegpS7261DQ&ust=1362227024508290
http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q="%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%B1%D8%AC%D8%A8"+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%8A&source=images&cd=&docid=RjnXlY8ysZuuBM&tbnid=VhBiVO4bXrKF7M:&ved=0CAUQjRw&url=http://egytarek.wordpress.com/2007/04/08/the-pharaonic-village/&ei=TLMwUZ_zDZOR0QWIrYCQCA&psig=AFQjCNHPQOzZtmQhF9l_hqgH-NYEfAAVAQ&ust=1362232519650956
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 حسن فؤاد
 م(1985 - 1926هـ = 1405 - 1345)

 صحفي فنان. 
 

 
 

من مصر. من أبرز رواد اإلخراج الصحفي يف مصر والعامل العريب. شارك يف إصدار أول 
 م(.1953ه )1373عام « التحرير»ليو، وهي جملة جملة أصدرهتا ثورة يو 

 
 حسن كامل بن عبدالوهاب عوَّاض

 م(2007 - 000هـ = 1427 - 000)
 عامل بيولوجي.

رائد علم بيولوجية اإلشعاع »و« رائد العالج اإلشعاعي مبصر»من مصر. ذكر يف أتبينه أنه 
 ؟«يف العامل

 
 حسن َكَلشي

 م(1976 - 1922هـ = 1396 - 1340)
 لغوي مرتجم.

ولد يف قرية سربيتا مبقدونيا الغربية، يف أقصى جنوب يوغسالفيا، حيث يتمركز املسلمون 
 عريب.  -بغالبية ألبانية. أجنز مع كامل البوهي أول قامو  صربوكروايت 
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 حسن حممد آل عبداحلميد العلوي

 م(1992 - 1912هـ = 1412 - 1331)
 انشر ومكتيب رائد.

هـ( عرفت مبكتبة الشنقيطي 1368املنورة، قام بفتح أول مكتبة جتارية فيها )ولد يف املدينة 
 للطبع والنشر، مث عني ِّ أول مدير للمكتبة العامة اليت كان مكاهنا حي  امللز ابلرايض.

 
 حسن يوسف نصيف

 م(2007 - 1922هـ = 1428 - 1340)
 طبيب وزير شاعر.

 

 
 

  ولد يف جدَّة. وزير الصحة.
أتسيس وافتتاح أول مدرسة للممرضات، وأسَّس أول معهد فين صحي. وعدَّ رائًدا أسهم يف 

 من رو اد الشعر الفكاهي يف اململكة.
 

 حسين جندي
 م(2003 - 1940هـ = 1424 - 1359)

 حمرر صحفي.
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س ورئيس حترير جريدة  األسبوعية اإلجنليزية، أول رئيس « األهرام ويكلي»من مصر. مؤس ِّ
 صحيفة أسبوعية إجنليزية تصدر عن مؤسَّسة األهرام.حترير ألول 

 
 حسين خليفة

 م(1986 - 1921هـ = 1406 - 1340)
 صحفي.

وكالة األنباء »هـ ابسم 1370أول من أنشأ وكالة أنباء مصرية أهلية عام  .من القاهرة.
 «.املصرية

 
 حسُّونة حممود سبع

 م(2005 - 1926هـ = 1426 - 1345)
 لقلب والصدر.من روَّاد جرَّاحي ا

 

 
 

س وأول عميد للمعهد القومي للقلب.  من مصر. مؤس ِّ
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 حسيب بن عمَّار
 م(2008 - 1924هـ = 1429 - 1342)

 سياسي حقوقي حزيب.
 

 
 

 ولد بتونس العاصمة. أنشأ أول جريدة رأي بعد االستقالل )الرأي(.
 

 حسيب يوسف
 م(2000 - 1936هـ = 1421 - 1355)

 خمرج فنان.
 

 
 

ترجع أصوله إىل بلدة حجة بفلسطني احملتلة. اعترب رائًدا يف برامج املنوعات، وهو مصمم 
 ومنتجه األول. « الفيديو كليب»

 
 حسني بن أمحد اهلبيلي

 م(1987 - 000هـ = 1407 - 000)
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 حاكم دبلوماسي.
ابليمن. كان من السابقني يف أتسيس )احتاد اجلنوب العريب( الذي بدأ أعماله  من بيحان

 هـ، وتوىلَّ يف حكومة هذا االحتاد أول وزارة للخارجية. 1378شعبان عام  3يوم 
 

 حسني أمني عبداجمليد
 م(2013 - 1925هـ = 1434 - 1344)

 مؤرخ. 
 

 
 
 ولد يف بغداد. أول أمني الحتاد املؤرخني العرب.

 
 حسني سامل ابصديق

 م(1997 - 1932هـ = 1418 - 1351)
 مؤلف وممثل مسرحي، روائي نقايب.

سني الرئيسيني الحتاد األدابء والكتاب ابليمن. اعترب أحد رواد املسرح  من عدن. أحد املؤس ِّ
 هناك، 

 
 حسني سلطاين

 م(2002 - 1972هـ = 1422 - 1392)
 مالكم عاملي.

 

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q="%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86"&source=images&cd=&docid=rzKzXwjy-Hzt4M&tbnid=oBPbiZvnNLvVxM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.alwasatnews.com/3854/news/read/755572/1.html&ei=djhYUbD5F8PQOc3rgegG&psig=AFQjCNH9f_8H0iv1Oy0OwVVItVhJA5Nhjg&ust=1364822493141223
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العاصمة. اعترب أول عريب وإفريقي حيرز اللقب األومليب يف املالكمة.  ولد ابلثنية قرب اجلزائر
 اغتيل يف ظروف غامضة مبرسيليا يف فرنسا.

 
 حسني عبدهللا سراج

 م(2007 - 1913هـ = 1428 - 1331)
 رجل دولة، رائد املسرح الشعري ابلسعودية.

 
 

ولد يف الطائف. عدَّ من الرو اد الذين أسهموا يف تطور األدب ابلسعودية، على مستوى 
القصة واألعمال اإلذاعية من برامج ومسلسالت وغريها. أصدر أول مسرحية شعرية بعنوان: 

 هـ يف األردن. 1351عام « الظامل نفسه»
 

 حسني عثمان عشَّال
 م(1993 - 1927هـ = 1414 - 1345)

 داعية. قائد عسكري
 



105 
 

 
 

من قرن عش ال مبديرية مودية يف حمافظة أبني ابليمن.  كان أول قائد جليش الشطر اجلنويب 
 )وزير دفاع( بعد االستقالل وخروج بريطانيا من عدن، وكان برتبة عميد.

 
 حسني عثمان منصور

 م(1996 - 1926هـ = 1417 - 1344)
 شاعر وحمرر صحفي.

 

 
 

 أول صحيفة سرية من مدرسة اخلرطوم مع آخرين.من مواليد اخلرطوم. أصدر 
 

 حسني علي عرب
 م(2002 - 1919هـ = 1423 - 1338)

 شاعر وزير.

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q="%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86+%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%B9%D8%B4%D8%A7%D9%84"&source=images&cd=&docid=Mm7IJbgn7mmtBM&tbnid=vya-YIG6gqUDWM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.al-ayyam.info/PrintForm.aspx?NewsID=c5932d73-8646-44f7-843d-a35164de19a3&ei=TpozUf-wC4K2hAfc74HIBg&psig=AFQjCNGMB2EcGFGdjKVCNU11WYq8MQgn1g&ust=1362422704680014
http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q="%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86+%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1"&source=images&cd=&docid=Ry4-1-kmtbwkYM&tbnid=BnV3c6FvsIdh7M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=300&msg=1283441390&ei=oow3UZSECobHtAbF5YCYCQ&psig=AFQjCNGE7npIpj60UTpU52eCw68QXHLByQ&ust=1362681339776698
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 هـ.1381 أول وزير للحج واألوقاف يف شوال عام ولد يف مكة املكرمة. عني  
 

 حسني فهمي حسني
 م(1996 - 1916هـ = 1417 - 1335)

 حمرر صحفي، دبلوماسي سياسي.
من الدقهلية مبصر. وأنشأ دار التحرير للطبع والنشر، وجريدة اجلمهورية بطلب من مجال 

م(، 1955-1953عبدالناصر وإشراف من أنور السادات، وكان أول رئيس لتحريرها )
 وأنشأ احتاد الصحفيني العريب، وكان أول رئيس له. 

 
 حسني فؤاد مصطفى الكعبازي

 م(2012 - 1922هـ = 1433 - 1340)
 أديب فنان ووزير مهند  موهوب. 

 ُعرف بـ)فؤاد الكعبازي(. 
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 (.ولد يف طرابلس الغرب. أول وزير للبرتول، واعترب رائًدا يف الرسم الساخر )الكاريكاتري
 

 حسني فوزي
 م(1988 - 1900هـ = 1409 - 1318)

 ابحث رحَّالة هاو.

 
ولد يف القاهرة. أول عميد لكلية العلوم جبامعة اإلسكندرية، وأول من أنشأ الربانمج الثاين 

 ابإلذاعة. 
 

 حسني كامل حساب
 م(1982 - 1916هـ = 1402 - 1334)

 طبيب جراح.
والدته يف قرية بيت داود مبركز جرجا يف حمافظة سوهاج، له إضافات وابتكارات علمية، 

راج الدرين من العمود الفقري، واختصره يف ستة أسابيع بداًل من فكان أول من استأصل اخل
سنوات، كما حلَّ مشكلة آالم الكعب من الزائدة العظمية بثقب عظمة الكعب بداًل من 

 استئصال الزائدة العظمية.
 

 حسني جميب بن علي حسين املصري
 م(2004 - 1916هـ = 1425 - 1335)

 عميد األدب اإلسالمي املقارن.
 



108 
 

 
 

 من القاهرة. أول من قارن بني األدبني العريب والرتكي. 
 

 حسني يوسف بيكار
 م(2002 - 1913هـ = 1423 - 1332)

 رسام وكاتب صحفي، انقد فين هبائي.
 

 
 

من اإلسكندرية. أول من أدخل الرسوم إىل صناعة السينما من خالل األفالم التسجيلية، 
الصحافة املصرية كتابة ورمسًا، وهو من أوائل  ومن أوائل من أدخل فنَّ صحافة الرحالت يف

 الذين طالبوا بتأسيس متاحف الشمع يف العامل العريب.
  

 حكمت أبو زيد حممدين
 م( 2011 - 1922هـ = 1432 - 1340)

 وزيرة اجتماعية. 
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ولدت يف قرية الشيخ داود التابعة للوحدة احمللية بصنبو يف مركز القوصية مبحافظة أسيوط. 
ى املاجستري من حامعة سانت أندرو أبسكتلنده، والدكتوراه من جامعة لندن يف حصلت عل

علم النفس الرتبوي، عادت ودرَّست يف كلية الرتبية جبامعة عني مشس، والتحقت بلجان 
هـ 1382م(، وعيَّنها مجال عبدالناصر عام 1956هـ )1376املقاومة الشعبية عام 

عية، فكانت أول سيدة تتوىلَّ منصب الوزارة يف م( وزيرة للدولة للشؤون االجتما1962)
 مصر، ووضعت أول خطة لتنمية األسرة، وأعدَّت ألجل ذلك مشروع الرائدات الريفيات.

 
 حكمت عادل العت ِّيلي

 م(2006 - 1936هـ = 1427 - 1355)
 شاعر.

 

 
 

أدبية يف بقضاء طولكرم يف فلسطني. أسَّس مع آخرين أول رابطة « عت ِّيل»والدته يف قرية 
 م(.1955هـ )1375سنة « رابطة القلم احلر  »األردن ابسم 

 
 حلمي متويل عيد 

 م(2011 - 000هـ = 1432 - 000)
 دبلوماسي حقوقي.

 من السودان. أول مدير لإلذاعة السودانية.
 

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q="%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AA%D9%8A%D9%84%D9%8A"&source=images&cd=&docid=hCe8taCDvl4nTM&tbnid=OfgJuTIJvY2-xM:&ved=0CAUQjRw&url=http://alrai.com/article/150908.html&ei=9UI3UZWEN4bTtAbHlYHACw&psig=AFQjCNEih_lkjKszldmz5HNKg1B2G2Ubwg&ust=1362662506218046
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 حليم احلاج
 م(1990 - 1915هـ = 1411 - 1334)

 حنَّات رسَّام.
 

 
 

سي « جبة»ولد يف  ، «مجعية الفنانني اللبنانيني للرسم»بقضاء جبيل يف لبنان. عدَّ أحد مؤس ِّ
ومن القالئل الذين رمسوا اخلطوط األساسية األوىل للتشكيل النحيت يف أصوله ومكوانته 

 احلويك. يوسف وعناصره الكالسيكية الثابتة، بعد رائد فن ِّ النحت اللبناين 
 

 هابمحد بن خليفة أبو ش
 م(2002 - 1932هـ = 1423 - 1351)

 شاعر ابحث يف الشعر الشعيب.
 

 
 

من مواليد عجمان ابإلمارات. ذكر أنه أول من قدَّم برامج الشعر الشعيب يف التلفزيون عام 
 هـ.1391

 

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q="%D8%AD%D9%85%D8%AF %D8%A8%D9%86 %D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9 %D8%A7%D8%A8%D9%88 %D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%A8"&source=images&cd=&docid=9kzrftAZ8f091M&tbnid=7A66auE4lNciiM:&ved=&url=http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=lsq&shid=631&start=0&ei=2H43UZrLL8Tw4QSXpoDABw&psig=AFQjCNEQQShvwnZBVdANA9V2lf6oi7bC4g&ust=1362677849433572
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 محد علي املؤمن
 م(1989 - 1934هـ = 1410 - 1354)

 إعالمي.
 

 
 

سني لإلذاعة، أول مراقب عام برامج اإلذاعة، أول مبعو    ولد يف الكويت. أحد املؤس ِّ
كوييت لدراسة اإلعالم، وأول من أخرج مسلساًل كويتًيا درامًيا من ثالثني حلقة... وأول 

 مذيع كوييت يقرأ نشرة األخبار من إذاعة عربية هي إذاعة بغداد. 
 

 محد بن حممد اجلاسر
 م(2000 - 1910= هـ 1421 - 1328)

 جغرايف مؤرخ، أديب وحمرر صحفي.
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ر بنجد. أصدر أول صحيفة يف الرايض هي  ، «اليمامة»والدته يف قرية الربود من إقليم الس ِّ
وكانت ُتطبع يف مصر، مث يف احلجاز، وعزم على أن تتمَّ طباعتها يف الرايض، فأنشأ لذلك 

 تنشأ يف هذه املدينة.هـ، وهي أول مطابع 1374عام « مطابع الرايض»
 

 محزة عالء الدين
 م(2006 - 1929هـ = 1427 - 1348)

 موسيقي رايدي.
 

 
 

من توشكي )النوبة( التابعة ألسوان مبصر، من املهاجرين األوائل مع أهله بعد بناء السد 
 العايل يف أسوان. رائد املوسيقى النوبية.

 
 محيدة زكراي حممد

 م(2012 - 000هـ = 1433 - 000)
 حقوقية.

من عدن. خترَّجت يف كلية احلقوق جبامعة القاهرة، وعادت لتكون أول قاضية وحمامية يف 
 اجلزيرة العربية.

 
 حنا دهده فرح

 م( 1985 - 1906هـ؟ = 1405 - 1324)
 أديب معل ِّم.

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q="%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9+%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86"&source=images&cd=&docid=le_K0lk0t8-wxM&tbnid=wx5ZxIy4_BfrdM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=print&board=421&msg=1278625244&rn=&ei=N6c4Ufe9BsOmtAbK84HQCA&psig=AFQjCNGXsDJebcz9UGJhDc0qTjRQn-VyJQ&ust=1362753698789345
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والدته يف مدينة غزة. أنشأ أول اند أرثوذكسي يف غزة. وأصدرت وزارة الثقافة الفلسطينية  
عنوان: حنا دهده فرح شاعر من جيل الرواد )تضمن سريته الذاتية والعديد من كتااًب ب

 قصائده(.
 

 حن ا رزق
 م(1995 - 000هـ = 1415 - 000)

 مستشار يف العلوم االجتماعية وعلوم السكان )الدميوغرافيا(.
 من مصر. أول مصري شغل منصب انئب رئيس اجلامعة األمريكية ابلقاهرة.

 
 حيدر بن حميي الدين عبدالشايف

 م(2007 - 1919هـ = 1428 - 1338)
 طبيب مناضل.

 

 
 

ولد يف مدينة غزة. اعترب رئيس الوفد الفلسطيين يف أول مفاوضات مع الكيان اليهودي يف 
م( مث استقال من رائسة الوفد بعد اإلعالن عن قناة تفاوضية 1990هـ )1410مدريد عام 

 لسطيين واليهودي يف أوسلو.سرية بني اجلانبني الف
 

 حيدر مسل ِّم زهر الدين
 م(2000 - 1957هـ = 1421 - 1377)

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q="%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%B1+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D9%8A"&source=images&cd=&docid=1aR81lFbOEPBaM&tbnid=IlQmXsnTrOpgMM:&ved=&url=http://www.elaph.com/Web/AkhbarKhasa/2007/9/266662.htm&ei=ouE4Ua39MoTE4gTHvoC4AQ&psig=AFQjCNFG_n_2EimZXtwfg-gZEWwIywppuQ&ust=1362768675445473
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 بداًل من امسه!« ربيع خليل»صحفي روائي. استخدم اسم 
ولد يف ميس اجلبل جنوب لبنان. أول صحفي عريب أقام يف الصني. أنشأ مكتًبا إعالمًيا 

 هدفه تقريب احلضارات ما بني الشعوب الصينية والعربية. 
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 حرف اخلاء
 

 خالد اجلادر
 م(1988 - 1924هـ = 1409 - 1343)

 رس ام وفنان رايدي.
 

 
 

م( وأصـبح عميـًدا هلـا،  1961هــ )1381سـنة ولد يف بغداد، أسَّس أكادمييـة الفنـون اجلميلـة 
 كما أسَّس مع روَّاد الفن األسس املادية جلماعات الفن ، ومجعية الفنانني التشكيليني.

 
 خالد سعود الزيد

 م(2001 - 1937هـ = 1422 - 1356)
 ابحث أديب، شاعر ومؤرخ وطين.

 

 
 

 من الكويت. أول كوييت حصل على جائزة الكويت يف اآلداب. 
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 خالد بن عبدالرزاق معاذ

 م(1989 - 1909هـ = 1409 - 1327)
 رس ام حنَّات عامل آاثر.

 

 
 

من مواليد دمشق. اعترب من الرواد الذين رمسوا لوحات تسجيلية عن األزايء الشعبية 
 والتقليدية واألحياء الشعبية القدمية يف دمشق. 

 
 خالد انجي الزبيدي 

 م(2008 - 1923هـ = 1429 - 1342)
 طبيب جرَّاح مبتكر.

 

 
 

من مواليد بغداد. أول طبيب من العراق ُمنحت عملياته إمضاء، وأول من نشر حبثًا طبًيا يف 
اجملالت العلمية العاملية )الالنست(. واشتهر اببتكارات له طبية، منها طريقة بغداد يف معاجلة 
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ا، والقيصرية للموتى وإنقاذ احلروق، وزرع الغدة الدرقية يف البطن، واألكيا  املائية وعالجه
 اجلنني. 

 
 خدجية حممد اجلهمي

 م(1996 - 1921هـ = 1417 - 1340)
 مذيعة وحمررة صحفية.

 م(.1970هـ )1390ولدت يف بنغازي. رأست أول مؤمتر نسائي عريب عام 
 

 خلف هللا اببكر
 م(1991 - 1910هـ = 1412 - 1328)

 طبيب وقائي وزير.
 

 
 

درمان يف السودان. مدير أول مركز للصحة الوقائية العاملية إبفريقيا ولد يف املوردة أبم 
 ملكافحة املالراي والبلهارسيا، وأحد روَّاد احلركة السياسية االحتادية مع مصر.

 
 خليفة بن عثمان البلوشي

 م(2012 - 1968هـ = 1433 - 1388)
 كاتب وفنان مسرحي.

 

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q="%D8%AE%D9%84%D9%81+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%83%D8%B1"+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D9%86&source=images&cd=&docid=LAM4NRN8zffLvM&tbnid=q7Wm8_BiPCvADM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.almoajam.org/poet_details.php?id=2336&ei=_A06UbrgNYu2PaHMgNAI&psig=AFQjCNG3k_ckhu8yz7ISquy_Q_i5Yzi4mA&ust=1362845563020640
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أهلية يف سلطنة ُعمان، هي )فرقة الصحوة  من مواليد مسقط. أسَّس أول فرقة مسرحية
 لفنون املسرح(، مع جمموعة من الشباب، وكان رئيًسا هلا.

 
 خليفة قط ان

 م(2003 - 1934هـ = 1424 - 1353)
 فنان تشكيلي.

 

 
 

 ولد يف فريج الشيوخ ابلكويت. صاحب أول معرض فين تشكيلي يف بلده.
  

 خليفة بن مبارك بن دينة
 م(2013 - 1955 هـ =1434 - 1375)

 طبيب جرَّاح.
 

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q="%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9+%D9%82%D8%B7%D8%A7%D9%86"&source=images&cd=&docid=_hjUhZEZJXWf8M&tbnid=Q9Mv2cLzD6egXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.mostaqil.org/forum/showthread.php?t=16484&page=25&ei=ZxI6UefHCMSSO_mvgcgN&psig=AFQjCNFCs2Y5LEerRi9AkbfuTpBPR1cE6g&ust=1362846646449876
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من البحرين. سجَّل ابمسه أول جراحة لتصغري وحتويل املعدة يف آن واحد على مستوى 
العامل، واعترب من رواد استخدام املناظري يف آالم البطن احلادة، أول طبيب يف العامل العريب 

هـ 1430يف عام أجرى عملية جراحة منظار من خالل ثقب واحد بداًل من ثالثة ثقوب 
 م(.2009)

  
 خليفة حممد التليسي

 م(2010 - 1930هـ = 1431 - 1348)
 أديب مؤر ِّخ وزير.

 

 
 

 من مواليد طرابلس الغرب، اختري أول أمني الحتاد األدابء والكتاب الليبيني.
 

 خليل إبراهيم العطية
 م(1998 - 1936هـ = 1419 - 1355)

 ابحث لغوي حمق ِّق.

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q="%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9+%D8%A8%D9%86+%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9"&source=images&cd=&cad=rja&docid=VhmbYiNsi-9k-M&tbnid=U_0nIXVeOIs4CM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.alwasatnews.com/3487/news/read/645604/1.html&ei=7pEXUsuLGuSR0QXTzYDgDg&psig=AFQjCNElS14GPVB9eHLIEu1e0XT3lLIW5Q&ust=1377362784999312
http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q="%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%8A"&source=images&cd=&docid=WSEeVzDF-gWMtM&tbnid=VF2EBqISOJVL3M:&ved=0CAUQjRw&url=http://arabicivilization2.blogspot.com/2009_01_01_archive.html&ei=KBw6UaaPE87MPfCNgdgJ&psig=AFQjCNEsJ9tHO3QaSJd7h2XztBoYYt_vZw&ust=1362849187973898
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الكوت ابلعراق. أول من دعا إىل إدخال علم الصوت يف أقسام اللغة العربية، من مدينة 
 ومن أوائل من درَّ  علم الداللة يف الدراسات العليا.

 
 )أبو جهاد(خليل إبراهيم الوزير 

 م(1988 - 1935هـ = 1408 - 1354)
 مناضل قيادي فلسطيين.

 

 
 

وتفرَّغ للعمل الوطين، فتوىل مسؤولية أول ولد يف الرملة بفلسطني. غادر الكويت إىل اجلزائر 
 مكتب حلركة فتح يف بلد عريب.

 
 خليل اجلر  

 م(1987 - 1913هـ = 1407 - 1332)
 ابحث فلسفي أكادميي، مرتجم.
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س اجلامعة اللبنانية ورئيسها « حي ْشوش» أسرة مسيحية يف من بقضاء كسروان يف لبنان. مؤس ِّ
 األول، أول رئيس جمللس كسروان الثقايف. 

 
 خليل عبدالكرمي انصر

 م(2002 - 1929هـ = 1423 - 1348)
 كاتب يساري حزيب، كتب يف اإلسالميات.

 

 
 
سني لفرقة  هـ قبل أن 1396عام « اليسار اإلسالمي»من أسوان مبصر. وكان من أول املؤس ِّ

 حيث أصبح أحد قادته.« التجمع اليساري»ينضمَّ إىل حزب 
 

 خليل عبدهللا احلاج
 م(2007 - 1928هـ = 1428 - 1346)

 روائي تربوي.
 

 
 

 من مواليد أم درمان. قال عنه الطيب صاحل إنه أول روائي سوداين. 
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 خوشي حممد األزهري
 م(1999 - 000هـ = 1420 - 000)

 ابكستان.شيخ قراء 
 

 
 

مشال ابكستان. أسَّس أول أكادميية لدراسة وحتفيظ القرآن الكرمي يف « األجداد»ولد يف قرية 
 ابكستان. أول عجمي حصل على وسام االمتياز من مصر يف القراءات وعلم التجويد.

 
 خريية الزهاوي

 م(1999 - 1911هـ = 1420 - 1329)
 رائدة الصحوة اإلسالمية يف العراق.

سات مجعية األخت املسلمة. كانت من أنشط العامالت األوليات يف احلقل  إحدى مؤس ِّ
 اإلسالمي النسائي، رائدة الصحوة اإلسالمية األوىل.

 
  

javascript:window.close()
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 حرف الدال
 

 الدرديري حممد عثمان
 م(1977 - 1896هـ = 1497 - 1314)

 قاض تربوي.
 

 
 

 املهدية ابلسودان. ابن األمري حممد عثمان خالد من قوادمن أم درمان ابلسودان. 
كان أول قاض سوداين يطبق القانون على الربيطانيني، وعضًوا يف أول جملس سيادة يف 

 السودان. 
 

 دعد حممد علي احلسيين
 م(2009 - 1938هـ = 1430 - 1357)

 حافظة مقرئة، أستاذة رايضيات.
 من دمشق. من رائدات احلركة اإلسالمية النسائية يف الشام.

 
 سعيد َلْعَضبُدعرة بنت 

 م(2002 - 1921هـ = 1423 - 1340)
 مناضلة شجاعة.

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q="%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86"&source=images&cd=&docid=SmxRpxcaQudPNM&tbnid=Z5AdT-En10ZNvM:&ved=0CAUQjRw&url=http://arabsh.com/7lwxdt3fn75f.html&ei=iyA-UZGkIozUPJCpgbAM&psig=AFQjCNGRuR_sVR67IFFPAknMvJlRZzAMGQ&ust=1363112439800563
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من مواليد وادي دبسان جبنوب اليمن. كان هلا دور يف املقاومة املسلحة ضدَّ العدو احملتل ِّ 
 للمقاومة. الربيطاين، وكانت أول امرأة حتمل السالح

 
  



125 
 

 حرف الراء
 

 راشد بن محيد النعيمي
 م(1981 - 1902هـ = 1401 - 1319)

 أمري عجمان.
 

 
 

 ولد يف إمارة عجمان. كان احلاكم األول الذي أصدر اجلوازات يف اإلمارات.
 

 رأفت شفيق شنبور
 م(1994 - 1908هـ؟ = 1414 - 1326)

 سياسي وحمرر صحفي مناضل، حقوقي إسالمي.
 

 
 

م 1946من طرابلس الشام. أسَّس أول مؤمتر إسالمي مسيحي للدفاع عن فلسطني سنة 
يف بريوت، حضره وزراء وسفراء كافة الدول العربية. أسَّس مؤمتر اإلصالح يف لبنان سنة 

 م. كما أسَّس اجملمع الدويل للحقوق اإلسالمية.1947
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 راوية مشس الدين عطية

 م(1998 - 1926هـ؟ = 1419 - 1345)
 انشطة نسوية.

م(، 1956هـ )1376ولدت يف حمافظة اجليزة مبصر. كانت أول ضابط جبيش التحرير عام 
 هـ(.1377وأول سيدة دخلت جملس األمة )

 
 رحاب حممد عبيدات

 م(2011 - 000هـ = 1432 - 000)
 رايضية. 

 من األردن. كانت أول حكم عريب وآسيوي نسوي بكرة القدم تنال لقب )حماضر(. 
 

 رشاد سعيد الشو ا
 م(1988 - 1909هـ = 1408 - 1327)

 إداري، خمالف مهادن.
 

 
 

 هـ بغزة، وأول سينما هبا.1353يف مدينة غزة. أسَّس أول اند رايضي عام ولد 

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q="%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%A7"&source=images&cd=&docid=GILjYoQgcCwO7M&tbnid=qFjNZg44X8s1zM:&ved=0CAUQjRw&url=http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%A7&ei=sqlAUaLsN4GqPP6fgZgB&psig=AFQjCNHxJvRpwW5XSuq9wZsw3pXtpovETA&ust=1363278638026591
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 رشدي سعيد فرج

 م(2013 - 1920هـ = 1434 - 1339)
 عامل جيولوجي.

 

 
 

من مواليد القاهرة. من األقباط. أول مصري انل شهادة الدكتوراه من جامعة هارفارد 
 األمريكية.

 
 الرشيد مهدي

 م(2008 – 1926هـ = 1429 – 1345)
 مصو ِّر ومنتج رايدي.

 

 
 

من مواليد قرية مورة الشمالية ابلسودان. كان أول سوداين يقتين آلة تصوير، أنشأ أول 
م( أول 1958هـ )1378م(، كما أنشأ يف عام 1949هـ )1369استديو للتصوير عام 

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q="%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%8A+%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF"&source=images&cd=&docid=Y7TeUnVNL_PmWM&tbnid=1EeZ3LdQVAOvyM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.marefa.org/index.php/%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%8A_%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF&ei=NcQXUZuQINCX0QW9vYGYBw&psig=AFQjCNHw7OXzN5J4N4Wzi6nEUPdIcPXaJA&ust=1360598449002529
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ته أفالم مطبعة يف الوالية الشمالية، وأنتج أول فيلم سينمائي روائي )آمال وأحالم(، وسبق
 واثئقية. 

 
 رشيد يوسفان

 م(2002 - 000هـ = 1423 - 000)
 داعية إسالمي رائد.

أصله من محاة، استوطن مدينة القامشلي يف سن  مبكرة، ولعله هو الذي أدخل دعوة 
اإلخوان املسلمني إىل اجلزيرة السورية، بني األكراد وغريهم، أو يف حمافظة احلسكة ومنطقة 

 الشاسعة، وذلك قبل أن حتظر هذه الدعوة.  القامشلي مبساحتها
 

 رشيدة عبدالسالم
 م(2008 - 1932هـ = 1429 - 1351)

 سينمائية.
 من مواليد القاهرة. ذُكر يف نعيها أهنا "رائدة املونتاج السينمائي، كبرية املونتريين.

 
 رشيدة حممد رشيد بركات 

 م(2013 -1942هـ = 1434 - 1361)
 طبيبة صحية.

اعتربت من الرواد يف جمال تشخيص أمصال مرض البلهارسيا وغريه من األمراض من مصر. 
 الطفيلية، ودوَّنت الكثري من وابئيات هذا املرض يف مصر، وعالجه ومكافحته.

 
 رضوان ليو لني روي

 م(1995 - 1917هـ؟ = 1416 - 1336)
 لغوي ومرتجم عالَّمة.
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مبقاطعة خه يب يف الصني. من رو اد انقلي اللغة  من أسرة إسالمية عريقة مبدينة سانغتشو
 العربية من اجملال الشعيب إىل اجلامعات، وكان أول رئيس للجمعية الصينية لألدب العريب.

 
 روبريت أفيديس جبه جيان

 م(2001 - 1909هـ = 1422 - 1327)
 طبيب أرمين رايدي.

 

 
 

منوذجية للمكفوفني، وقام ولد يف عينتاب )جنوب تركيا( واستوطن حلب. أول مدرسة 
أبعمال رائدة يف جمال طب العيون، فقام أبول عملية ترقيع للقرنية يف الشرق األوسط، وله 

 خمرتعات يف جمال ختصُّصه.
 

 روحي محدي اخلماش
 م(1998 - 1923هـ؟ = 1419 - 1342)

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q="%D8%B1%D8%B6%D9%88%D8%A7%D9%86+%D9%84%D9%8A%D9%88+%D9%84%D9%8A%D9%86+%D8%B1%D9%88%D9%8A&source=images&cd=&docid=GX_xfiqvVDWXmM&tbnid=q8FhSyI3q9FCbM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.chinatoday.com.cn/Arabic/2007n/0707/p10.htm&ei=U4JBUeKeEYa0POG2gZAC&psig=AFQjCNG1M_NHVJu6Q2wPm-dlBgltrRDV7A&ust=1363334090130889
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 موسيقار.
 

 
 

 ولد يف انبلس، وهاجر إىل العراق أول من وضع وترًا سابًعا للعود.
 

 روضة عبدهللا املطوع
 م(2010 - 000هـ = 1431 - 000)

 انشطة اقتصادية.
من رأ  اخليمة. فازت يف أول انتخاابت نسائية من نوعها على مستوى اخلليج العريب 

 برائسة أول جملس نسائي لسيدات األعمال اخلليجيات.
 

 رؤوف دنكطاش
 م(2012 - 1924هـ = 1433 - 1343)

 زعيم قربصي تركي. 
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خترج حمامًيا من بريطانيا. كان من أشد ِّ مؤيدي استقالل القبارصة األتراك، وصار أول رئيس 
لقربص الشمالية، اليت أُعلنت من طرف واحد، ومل تعرتف هبا سوى تركيا، وتوىلَّ رائستها من 

 م(.2005 - 1983هـ )1426 -هـ 1403
 

 رايض زين الدين
 م(1978 - 1910هـ = 1398 - 1328)

 رائد صناعة الدواء يف مصر. صيديل،
ولد يف الدقهلية. أنشأ أول مصنع لألدوية يف مصر حتت اسم "شركة مصر للمستحضرات 

 م(. 1939هـ )1358الطبية" عام 
 

 رئيف شديد أيب اللمع
 م(1980 - 1897هـ = 1400 - 1315)

 طبيب دبلوماسي.
 ول نقيب هلا. من بريوت. سعى يف أتسيس نقابة األطباء اللبنانيني، وانُتخب أ
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 حرف الزاي
 

 زاهد إبراهيم قدسي
 م(2003 - 1937هـ = 1424 - 1356)
 معلق رايضي رايدي.

 

 
 

هـ، 1378من مكة املكرمة. أول من علق على املبارايت الرايضية يف اإلذاعة السعودية عام 
أول رئيس هـ. أول من أوجد الصحافة الرايضية املكتوبة يف بلده، 1386مث يف التلفزيون عام 

 حترير جمللة رايضية سعودية.
 

 زاهر رايض
 م(1980 - 1908هـ = 1401 - 1326)

 ابحث يف التاريخ اإلفريقي.
 عدَّه بعضهم رائد الدراسات اإلثيوبية واتريخ الكنيسة القبطية يف املدرسة التارخيية املصرية.

 
 زعيمة سليمان الباروين

 م(1976 - 1910هـ = 1396 - 1328)
 تربوية.أديبة 

  اعتربت رائدة األدب النسائي يف ليبيا. ولدت يف جادو إحدى قرى جبل نفوسة بليبيا. 
شهادات/  –مقاالت  –صدر فيها كتاب بعنوان: رائدة األدب النسائي يف ليبيا: دراسات 

 مجعها وقدَّم هلا: عبد هللا سامل مليطان.
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 زغلول يونس مهران

 م(2009 - 1924هـ = 1430 - 1342)
 طبيب تشريح مشهور.

 

 
 

س اجلمعية املصرية للعلوم التشرحيية، رائد علم التشريح هبا.  من مصر. رئيس ومؤس ِّ
 

 زكراي صادق اخلناين
 م(2000 - 1920هـ = 1421 - 1339)

 ضابط مهند .
 

 
 

 رائد فن ِّ الزجاج مبصر. 
 

 زهرة عمر إبشاشة
 م(2000 - 1938هـ = 1421 - 1357)

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q="%D8%B2%D8%BA%D9%84%D9%88%D9%84+%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86"&source=images&cd=&docid=iVOvnZngtNoK9M&tbnid=eP21foY2Pf13SM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.shams.edu.eg/arabic/article.php?action=show&id=1256&ei=0BdCUdCQE4TeOquogJgO&psig=AFQjCNEgLSKrjkbSMmfYo6RL-oeJkG57kg&ust=1363372363056528
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 كاتبة شركسية.
ولدت يف عمَّان. قد تكون األوىل اليت أرَّخت روائًيا للشركس، حيث كتبت الروايتني 
التاليتني سرية لتهجري الشعب الشركسي ورحيلهم عن وطنهم األصلي، واستقرارهم املشتت يف 

 أحناء من الوطن العريب: اخلروج من سوسروقة، سوسروقة خلف الضباب.
 

 زهري بشري الري ِّس
 م(1996 - 1933= هـ 1417 - 1351)

 حمرر صحفي ومناضل قومي حقوقي.
 

 
 

م(. أسهم 1952هـ )1372من غزة. كان أول املؤيدين للثورة املصرية على احلكم امللكي 
يف إخراج أول صحيفة فلسطينية ابلقاهرة، وهي )الرابطة(، وكان ممن كتب فيها آنذاك ايسر 

 عرفات. 
 

 زهري عبدالغين الرافعي
 م(2007 -؟ 1930= هـ 1428 -؟ 1349)

 إداري، كاتب صحفي.
 

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q="%D8%B2%D9%87%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%B3"&source=images&cd=&docid=1K69tbhw6Cs4QM&tbnid=hvPuXKUK_P4wWM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.almuntadaalarabi.org/arabchar.php?id=18&ei=FQVDUfigK8TVPNKTgOAE&psig=AFQjCNGCHx3PvlSPtmK-Zj6XgLSBdeYkQQ&ust=1363432218181248
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 م(.1962هـ )1382من طرابلس الشام. كان أول دفعة ممن خترَّج من اجلامعة اللبنانية سنة 
 

 زهري فؤاد الشايب
 م(2004 - 1940هـ = 1425 - 1359)

 مهند  جيولوجي.
 

 
 

األوائل يف العامل  ولد يف دمشق. حصل على الدكتوراه يف اجليولوجيا. كان من العلماء العشرة
 م. وانل جوائز كثرية، منها جائزة أفضل أكادميي.2003الذين كر ِّموا يف أوكالهوما عام 

 
 زهرية حافظ عابدين

 م(2002 - 1917هـ = 1423 - 1336)
 ابحثة إسالمية متخصصة، أستاذة طب  األطفال، رائدة يف الطب  االجتماعي، حمسنة.
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ة يسمح بتعيينها يف هيئة التدريس ابجلامعات املصرية، ولدت يف القاهرة. كانت أول طبيب 
وأول طبيبة عربية مسلمة متنحها كلية األطباء امللكية بلندن درجة الزمالة، والوحيدة اليت انلت 
الدكتوراه الفخرية يف العلوم الطبية من إجنلرتا. أسَّست أول كلية طب متطورة ابإلمارات )كلية 

هـ، وأنشأت سلسلة مدار  الطالئع اإلسالمية، اليت كان 1406ديب الطبية للبنات( عام 
اهلدف األول منها تنشئة جيل صاحل يعتمد على العلم واإلميان. وتعد من أوائل املدار  
اإلسالمية مبصر، وسار على فكرهتا الكثريون ممن أسهموا يف بث ِّ القيم الفاضلة يف اجملتمع من 

 ر  إىل اخلارج. خالل التعليم. وامتدَّ نشاط هذه املدا
 

 زيغريد هونكه
 م(1999 - 1913هـ = 1420 - 1331)

 مستشرقة منصفة مشهورة. ولعلها أسلمت.
ذُكر أهنا أول كاتبة أملانية تفن ِّد األحكام )املقولبة( والتهم امللفقة اليت يلصقها الغرب 

 ابملسلمني. وتعرَّضت ألجل ذلك إىل محالت استياء يف موطنها.
 

 زينب عصمت راشد
 م(1995 - 1919هـ؟ = 1415 - 1338)

 ابحثة يف التاريخ.
 ولدت يف اإلسكندرية. أول سيدة تنال جائزة الدولة التقديرية يف العلوم االجتماعية.

 
 زينب الغزايل اجلبيلي

 م(2005 - 1916هـ = 1426 - 1335)
رة وعاملة مشهورة.  داعية مفس ِّ

وصار منارة من منارات الدعوة، حىت  من مصر. أنشأت املركز العام لألخوات املسلمات،
 ،وذكية نبيهة ،وكانت مثقفة عالية .( فرًعا على مستوى مصر119صار له أكثر من )

 .وسياسية حكيمة
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  عمرة. 100حجَّة، واعتمرت أكثر من  40حجَّت أكثر من 
تتكلم فيها عن  ،(14، رأيت منها الطبعة )«أايم من حيايت»بعنوان  مشهورة مذكراتهلا 

، وقد انتشر الكتاب يف شىت أحناء العامل بقاراته الست، أايم عبدالناصر حمنتها يف السجون
وهو ما ال أعرفه يف تركيا وحدها يف عام واحد ما يعادل طبعة كل مثانية أايم!! منه طبع و 

 يف املوضوع. لكتب أخرى
 

 زينب الفاتح البدوي 
 م(1990بعد  - 000هـ = 1410بعد   - 000)

 أديبة وانشطة نسائية. 
من مواليد مدينة بورتسودان. من رائدات احلركة النسائية ابلسودان. انتخبت أًما مثالية، 

 واشرتكت يف أتسيس رابطة الفتيات املثقفات، كما أسَّست رابطة الصحفيات السودانيات.
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 حرف السني
 

 سامي عبدهللا إحسان
 م(2012 - 1943هـ = 1433 - 1362)

 موسيقي.
 

 
 

 والدته يف مدينة جدة. أول ملحن يف بلده قدَّم أغنية سعودية ابللغة اإلجنليزية يف كندا. 
 

 سبريو أبو رجيلي
 م(2012 - 1918هـ = 1433 - 1336)

 العب رايضي. 
 

 
 

من مواليد حبمدون احملطة يف لبنان. تفرَّغ لكرة الطاولة اليت أحبها بشغف، وأسَّس أول فريق 
م، ورأ  أول بعثة لبنانية رمسية يف كرة الطاولة إىل 1946جبمعية الشبان املسيحية عام هلا 

 .م1948بطولة العامل عام 
 

http://www.abdogedeon.com/volleyball/NOUJOUM/spiroarjeili.html
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 سعاد خليل إمساعيل
 م(1995 - 1928هـ؟ = 1415 - 1347)

 تربوية حزبية.
 م.1947ولدت يف بغداد. أول امرأة من العراق انتمت إىل حزب البعث سنة 

 
 سعاد شاهني 

 م(2012 - 000هـ = 1432 - 000)
 طبيبة تربوية.

هـ اجلمعية املصرية للدسلكسيا: أول مجعية خريية معنية 1426من مصر. أسَّست عام 
 ابكتشاف ومعاجلة هذه الظاهرة يف مصر )ُعسر القراءة(.

 
 سعاد ماهر حممد

 م(1996 - 1919هـ = 1417 - 1338)
 عاملة آاثر، أستاذة اتريخ. 
هـ، 1372املاجستري عن عمائر العصر اململوكي، والدكتوراه عام من أسوان. حصلت على 

فهي بذلك أول سيدة حتصل على الدكتوراه يف اآلاثر املصرية، وكانت أول من در  الفنون 
 القبطية دراسة شاملة.

 
 سعاد حممد أبو َكَشوة

 م(2009 - 000هـ = 1430 - 000)
 انشطة اجتماعية.

سة العديد من منظمات  من السودان. إحدى رائدات احلركة النسائية ابلسودان، مؤس ِّ
 اجملتمع املدين.
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 سعاد منسي 
 م(2011 - 1921هـ = 1432 - 1339)

 كاتبة صحفية.
س وكالة أنباء.  من مصر. أول صحفية تؤس ِّ

 
 سعد خليل شهاب

 م(2003 - 000هـ = 1424 - 000)
 

 كيميائي.
 من رواد علم الكيمياء احليوية مبصر. 

 
 الكواكيبسعد زغلول 

 م(2013 - 1924هـ = 1434 - 1343)
 حقوقي آاثري. 

 

 
 

من مواليد حلب. حفيد عبدالرمحن الكواكيب. أسهم يف أتسيس االحتاد العام للجمعيات 
 األثرية العربية، وكان أول رئيس جمللس إدارته.

 
 سعد أبو زيد

 م؟(1999 - 1951هـ = 1419 - 1371)
 داعية نشيط. 
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خترج يف كلية العلوم جبامعة القاهرة، هاجر إىل إيطاليا، وأنشأ املركز اإلسالمي يف ميالنو، 
وهو أول مركز إسالمي يف إيطاليا، نقل التجربة نفسها للجالية اإلسالمية يف سويسرا مبنطقة 

 .شينو. األمني العام للجالية اإلسالمية ورئيس املعهد الثقايف اإلسالمي مبيالنو ولومبارداي
 

 سعد مرتضى
 م(2001 - 1922هـ = 1422 - 1341)

 دبلوماسي.
 

 
 سعد مرتضى مصافًحا السادات

 
م( بعد توقيع اتفاقية كامب 1979هـ )1399من مصر. أول سفري يف الكيان اليهودي عام 

 ديفد. 
 

 سعد مكاوي
 (م1985 - 1916هـ = 1406 - 1335)

 أديب صحفي.
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مبركز شبني الكوم يف مصر. من أوائل الذين خلصوا الرواايت العاملية،  ولد يف قرية الدالتون
 ونشروها يف الصحف.

 
 سعد ندمي

 م(1980 - 1920هـ = 1400 - 1338)
 رائد السينما التسجيلية.

 من مصر. 
 مما كتب فيه: 

 سعد ندمي: رائد السينما التسجيلية/ كمال رمزي.  -
 ندمي/ حممود سامي عطا هللا.سرية حياة رائد السينما التسجيلية سعد  -

 
 سعد الدين بقدونس

 م(2005 - 1924هـ = 1426 - 1342)
 ممثل.

 

 
 

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q="%D8%B3%D8%B9%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86+%D8%A8%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B3"&source=images&cd=&docid=ByswOCzSdtJsEM&tbnid=X1CTSlQPeXngbM:&ved=0CAUQjRw&url=http://alrai.com/article/91957.html&ei=ZiRHUdysN4XVOdGpgIAK&psig=AFQjCNHbLXGdzRC6fhu6PIUe4xpCgYB8aw&ust=1363703248555006


143 
 

من مواليد مدينة دمشق. بدأ حياته خطاطًا، مث اجته إىل التمثيل، فكان أول ممثل بعد 
 االستقالل.

 
 سعدون حسني الشمَّري

 م(1979 - 1904هـ = 1399 - 1322)
 قائد عسكري.

 

 
 

ابلسعودية. قاتل يف أول معركة يف مستعمرة الزراعة قبل دخول اجليوش العربية ولد يف حائل 
 فلسطني.

 
 سعدون مح ادي

 م(2007 - 1930هـ = 1428 - 1349)
 رجل دولة، قومي حزيب وخبري اقتصادي وزير.
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ولد يف كربالء. وقفت يف مصدر على أنه أول بعثي عراقي، وأنه هو الذي أدخل حزب 
 االشرتاكي للعراق.البعث العريب 

 
 سعدي توفيق بصبوص

 م(1997 - 1924هـ = 1418 - 1343)
 إذاعي إعالمي اثئر. 

س فيها إذاعة )صوت النضال العريب من  ولد يف طرابلس الشام. انتقل إىل فلسطني ليؤس ِّ
فلسطني العربية( يف قرية جبع النابلسية. وملا انسحبت اجليوش العربية ُدعي إىل سورية ليسهم 

س يف  أتسيس إذاعتها الرمسية، ومنها إىل لبنان لريأ  اإلذاعة اللبنانية، مث إىل السعودية ليؤس ِّ
 أول إذاعة يف اخلليج العريب.

  
 السعدية قاصد

 م(2002 - 1968هـ =  1422 - 1388)
 قيادية إسالمية.

األول ، فكانت من الرعيل «العدل واإلحسان»من مواليد الدار البيضاء. تعرَّفت على دعوة 
سني للعمل الدعوي.  هبا، ومن املؤس ِّ

 
 سعود بن سامل العنسي 

 م(2007 - 000هـ = 1428 -000)
 كاتب دبلوماسي.

من سلطنة ُعمان. من الرعيل األول للعاملني يف احلقل الدبلوماسي، مندوب ُعمان الدائم 
 لدى منظمة األمم املتحدة. 
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 سعيد بالل
 م(2005 - 1934هـ = 1426 - 1353)

 داعية رايدي.
 

 
 

والدته يف قرية طلوزة مشال شرق مدينة انبلس، درَّ  يف انبلس، مث يف العراق، وانضمَّ هناك 
س برفقة آخرين النواة األوىل جلماعة  إىل مجاعة اإلخوان املسلمني، عاد إىل وطنه ليؤس ِّ

 اإلخوان املسلمني فيها.
 

 سعيد حتسني
 م(1985 - 1904هـ = 1405 - 1322)

 تشكيلي رايدي.فنان 

 
 

م أول مدرسة لتعليم الفن  يف بريوت. وهو أول من 1927ولد يف دمشق. أسَّس يف عام 
طالب بتأسيس معهد للفنون يف سورية، وانتخب أول رئيس للجمعية العربية للفنون اجلميلة 

 م(. 1942هـ )1361عام 

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q="%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF+%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%84"&source=images&cd=&docid=wbCBb_0siWg1mM&tbnid=h8ACzagm1rf6nM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ikhwanwiki.com/images/4/46/&ei=Pz1HUfvXBsbeOfKQgfgO&psig=AFQjCNHLTNZH1GuwbrjtxAorL8bDren74w&ust=1363709627371123
http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q="%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF+%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86"&source=images&cd=&docid=RA5Yyd80SkqIuM&tbnid=IyTd-Vj-mbw-nM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.discover-syria.com/photo/11174/%D9%85%D9%86 %D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84 %D8%B2%D9%87%D9%8A%D8%B1 %D8%B5%D8%A8%D8%A7%D9%86&ei=uj9HUY71CIbdOuqwgbgF&psig=AFQjCNHqL3DSMI5qGgBwuoWKEgl5vlGUCQ&ust=1363710231686372
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 سعيد حامد الصدر

 م(1986 - 1909هـ = 1406 - 1327)
 فنان زخاريف.

 

 
ولد يف القاهرة. تلقَّى علومه مبدرسة الفنون والزخارف ابحلمزاوي. سافر يف أول بعثة علمية 
من نوعها لدراسة فن ِّ الزخرفة يف لندن، وكان أول مصري يتخصَّص يف دراسة هذا الفن . عاد 

 ليدخل اخلزف مادة دراسية يف املعاهد والكليات الفنية، وقام بتدريسها.
 

 سعيد محامي
 م(1978 - 1941هـ = 1398 - 1360)

 سياسي.
 ولد يف ايفا. أول ممثل ملنظمة التحرير الفلسطينية يف بريطانيا.

 
 سعيد رمضان

 م(1995 - 1926هـ = 1416 - 1345)
 داعية مشهور، خطيب مِّْصق ع.
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إىل ابكستان يف فرتة املسلمون من أوائل من أوفدهم اإلخوان . والدته يف طنطا مبصر
لتأييدها، والتعريف  ؛الدولة، ملناصرهتا وحشد الرأي العام اإلسالمي يف تلك املنطقةأتسيس 

هبا وأبمهيتها. من أوائل من أسقطت عنهم احلكومة املصرية اجلنسية. أقام يف السعودية مدة 
أسهم خالهلا جبهد كبري يف أتسيس رابطة العامل اإلسالمي، مث انتقل إىل أورواب حىت استقرَّ به 

ام يف سويسرا، فأنشأ املركز اإلسالمي هناك. وكان له أثر كبري يف العمل اإلسالمي املق
 أبورواب، أتسيًسا وتدعيًما وتوجيًها. 

 
 السعيد عبدالصمد الزانيت 

 م(1990 - 1927هـ؟ = 1410 - 1346)
 قارئ.

 

 
 

رائد ولد يف قرية القيطون مبركز ميت غمر التابعة حملافظة الدقهلية مبصر. وصف أبنه 
 "مدرسة احلجاز"، وهو مقام "موسيقي" كان جييده رغم صعوبته، وتتلمذ عليه كثريون.
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 سعيد بن عبدهللا احلامتي
 م(2013ـ  000هـ = 1434ـ  000)

 تربوي إسالمي. 
من سلطنة ُعمان. أول من طالب إبلزام طلبة املدار  ابلزي املتعارف عليه، وهو الدشداشة 

 األبيض للبنات. والكمة العمانية، واحلجاب
 

 سعيد عوض ابوزير
 م(1978 - 1915هـ = 1398 - 1333)

 كاتب مؤرخ وطين.
 

 
 

هـ، ويف افتتاح 1376عام  «اجملمع األديب»ولد يف غيل ابوزير حبضرموت. أسهم يف إنشاء 
 أول مدرستني حكوميتني يف الغيل والقارة. 

 
 سعيد حممد حوَّى

 م(1989 - 1935هـ = 1409 - 1354)
 إسالمي وداعية قيادي يف مجاعة اإلخوان املسلمني. كاتب
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هذه جتربيت وهذه »ولد يف محاة بسورية. دوَّن ذكرايته الدعوية والسياسية ونشرها بعنوان 
، وفيها صراحة عجيبة، ولعله أول من أفشى اتريخ اإلخوان املسلمني، وذكر أسرار «شهاديت

 هذا التنظيم اإلسالمي العاملي بكل وضوح للنا ، بعد أن كان أسرارًا وخمزواًن يف الصدور. 
 

 سعيد حممود الشيخ
 م(2004 - 1922هـ = 1425 - 1341)

 فين مونتاج سينما.
 

 
 

 الذين وضعوا قواعد فن  املونتاج السينمائي يف مصر.من مصر. وكان من أوائل 
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 سالفة جاد هللا
 م(2006 - 1941هـ = 1427 - 1360)

 خمرجة ومصورة سينمائية رايدية. 
ولدت يف انبلس. اهتمت ابلتصوير والتوثيق فدرست فنَّ السينما يف القاهرة، فكانت أول 

هـ 1384العايل للسينما عام فتاة عربية تدخل هذا املضمار، وخترَّجت من املعهد 
 م(.1964)

 
 سالمات هاشم

 م(2003 - 1943هـ = 1424 - 1363)
 زعيم إسالمي. قائد جبهة مورو اإلسالمية يف الفلبني. 

 

 
 

قام بتدريب أول دفعة من مقاتلي اجلبهة الذين خاضوا حرب عصاابت إلقامة دولة إسالمية 
 يف اجلنوب.

 
 سالمة عبدهللا سالمة

 م(1988 - 000هـ = 1408 - 000)
 من رواد التأمني.
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 من مصر. اعترب واحًدا من رواد التأمني يف العامل العريب والشرق األوسط. 
 

 سلمان عزَّت قطاية
 م(2004 - 1930هـ = 1425 - 1349)

 طبيب عاملي هاو.
 

 
 

ولد يف حلب من أسرة عريقة يف مزاولة الطب ِّ العريب، ختصَّص يف أمراض األذن واألنف 
واحلنجرة بباريس. أول من ألف كتااًب ضخًما عن أمراض األذن وجراحتها يف الوطن العريب، 
وأول من قام بعملية جتميل األنف، وأول من قام إبجراء عمليات السرطان يف األنف 

نجرة التام(، وأول من قام إبجراء العمليات الدقيقة اجملهرية يف األذن، واحلنجرة )استئصال احل
 وأول من أدخل اجملهر اجلراحي إىل سورية. 

 

 سلوى انظم حممد
 م(2008 - 1947هـ = 1428 - 1367)
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 لغوية.
 هـ.1390من مصر. متَّ اختيارها لتكون أول معيدة يف كلية دار العلوم عام 

 
 سليم عم ار

 م(1997 - 1927هـ؟ = 1417 - 1346)
 طبيب نفساين رايدي.

 

 
 

من مواليد سوسة بتونس. أول أستاذ للطب ِّ النفسي وعلم النفس الطيب ابجلامعة التونسية 
 هـ(.1408ـ  1400)
 

 سليمان بن بلقاسم الصيد
 م(2005 - 1929هـ = 1426 - 1348)

 حقوقي، ابحث يف التاريخ. 
اجلنوب الغريب من مدينة بسكرة اجلزائرية. التحق بسلك  من مواليد قرية طولقة النخيل يف

 .هـ، ولقب ابلعميد1384العدالة ليكون أول حمام ابللغة العربية يف قسنطينة سنة 
 

 سليمان بن صاحل العليان
 م(2002 - 1918هـ = 1423 - 1337)

 رجل أعمال، اتجر ثري.
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 الشركات القابضة إىل السعودية. من مدينة عنيزة ابلسعودية. عدَّ أول من أدخل مفهوم 
 

 سليمان بن صاحل اهلويدي 
 م(2000 - 1927هـ = 1421 - 1346)
 شاعر وابحث شعيب.

 

 
 

هـ، وقدَّم فيها برانمج )فنون من 1383من مواليد مدينة الكويت. التحق بوزارة اإلعالم عام 
هـ، 1384مث الرائي عام  الصحراء( فكان من أوائل من قدَّم برامج شعراء البادية يف اإلذاعة،

سي ديوانية شعراء النبط.  وهو أحد مؤس ِّ
 

 سليمان بن حممد الشبانة
 م(1998 - 1943هـ = 1418 - 1362)

 إعالمي إسالمي رايدي.
هـ 1400من مدينة اجملمعة ابلسعودية. ال أذكر غريه من مقدمي الربامج اإلسالمية منذ عام 

 حىت سنوات عديدة.

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q="%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AF%D9%8A"&source=images&cd=&docid=PiJS9JlTMovGDM&tbnid=ROPpngWhJPSNKM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.kuwait-history.net/vb/showthread.php?t=3799&ei=XbRKUbn_F8evPIfmgfAH&psig=AFQjCNEV_vxrq1Iz91fLj_oDUNkS7m4x7g&ust=1363936729416128
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 سليمان مصطفى زبيس

 م(2003 - 1913هـ = 1424 - 1332)
 عامل آاثر.

 
 

أول تونسي درَّ  اآلاثر يف املعهد العايل بتونس، وأول من قام إبصالح وترميم اآلاثر 
 التارخيية هبا. 

 
 مسري توفيق صليب

 م(2010 - 1937هـ = 1431 - 1356)
 حمرر صحفي.

 من مصر. كان أول حمرر لشؤون التلفزيون مبصر.
 

 مسري فارس
 م(1988 - 1932هـ = 1408 - 1351)

 رجل أعمال، أحد رجاالت اإلعالم واإلعالن.
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من مواليد بريوت. متَّ انتخابه رئيًسا للمؤسسة الدولية لإلعالن يف االجتماع العاملي الذي 
م، وبذلك يكون أول رئيس 1990عقدته يف سيدين أبسرتاليا على أن يتسلم مهامه يف عام 

 .ق األوسطهلا من منطقة الشر 
 

 مسية أمحد فهمي
 م(1997 - 1910هـ؟ = 1418 - 1328)

 ابحثة نفسانية.
من مصر. أول أستاذة عربية يف علم النفس، وأنشأت أول عيادة للطب النفسي جبامعة عني 

 مشس وتولت مسؤولياهتا.
 

 سهري حممد القلماوي
 م(1997 - 1911هـ = 1417 - 1329)

 أديبة متحررة، انقدة، مرتمجة.
ولدت يف القاهرة ألب كردي وأم  شركسية، من أوىل امللتحقات ابجلامعة املصرية. تلميذة طه 

عام « حكاايت ألف ليلة وليلة»الدكتوراه يف حصلت على حسني ومصطفى عبدالرازق. 
 هـ من جامعة السوربون بباريس، فكانت أول عربية حتصل على هذه الدرجة.1360
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 سي ِّد إبراهيم كرمي
 م(2005 - 1911هـ = 1426 - 1330)

 مهند  وخبري معماري رايدي.
 

 
 

ولد يف القاهرة، أول مصري حصل على الدكتوراه يف العمارة من جامعة زيورخ عام 
م(، وسجل أول مكتب استشاري يف مصر، كما أصدر أول جملة للعمارة 1938هـ )1357

 والتخطيط ابألمم املتحدة. والفنون يف السنة نفسها، وهو أول مصري عني مستشارًا للتعمري
 

 سي ِّد حامد النس اج
 م(1996 - 1936هـ = 1416 - 1355)

 انقد أديب.
 

 
 

من حمافظة القليوبية مبصر. أول انقد على املستوى العريب يقوم بتعريف القارئ العام بفن 
صة القصة القصرية من خالل نشاطاته الثقافية، كما قام إبصدار أول دليل ببليوجرايف عن الق

القصرية يف مصر، وأول انقد مصري يكتب عن األدب املغريب املعاصر، كما أصدر أول  
 كتاب عن فن الرواية العربية يف مصر والبالد العربية. 
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 سي ِّد أبو دومة 

 م(2009 - 1939هـ = 1430 - 1358)
 حمرر صحفي ديين. 

 القسم الديين جبريدة األهرام.من مواليد حمافظة قنا مبصر. من رواد الصحافة الدينية. رئيس 
 

 سي ِّد رمضان هدارة 
 م(1999 - 1921هـ؟ = 1420 - 1340)

 عامل فيزايئي.
حصل على الدكتوراه من جامعة مانشسرت إبجنلرتا. أول أمني عام ألكادميية البحث العلمي 
والتكنولوجيا، أول من صمم وأنشأ غرفة ولسن كبرية تعمل ذاتًيا مبصر، أول من صنع أانبيب 

 عد اد جيجر حملًيا، وصمَّم جهازًا للكشف عن اخلامات املشعَّة يف مصر.
 

 سي ِّد زين العابدين
 م(1993 - 1928هـ = 1413 - 1347)

 عامل إسالمي ابرز، متخص ِّص يف قضااي وشؤون األقليات املسلمة.
 

 
 

نشرة معهد شؤون األقليات »ولد يف مشال اهلند. ترأ  إصدار أول نشرة متخصصة ابسم 
ابللغتني العربية واإلجنليزية، وكانت تتضمن نشاط املعهد وأخبار األقليات املسلمة، « املسلمة
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هـ 1399لبث أن تطورت إىل جملة علمية متخصصة، صدر العدد األول منها يف عام  وما
 م(، وكان هو مدير حتريرها.1979)صيف 

 
 سي ِّد سيف  

 م(2009 - 1936هـ = 1430 - 1355)
 من رواد طب  العيون.

 

 
 

القلمون مبصر. اعترب من رواد طب العيون يف مصر  -من حمافظة الوادي اجلديد الداخلة  
 «.األوسط»والشرق 

 
 سي ِّد عبدالرسول إبراهيم

 م(1995 - 1917هـ = 1416 - 1336)
 مصو ِّر فنَّان.

 

 
 

 م(. 1958هـ )1378ولد يف القاهرة. أول فنان حصل على جائزة الدولة التشجيعية سنة 

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q="%D8%B3%D9%8A%D8%AF+%D8%B3%D9%8A%D9%81"&source=images&cd=&docid=iNFlue0R3QDceM&tbnid=qQ_6PFAQiP-K3M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ashraaf.biz/vb/showthread.php?t=3471&ei=AH9MUfvTLMPtOtDdgYgD&psig=AFQjCNFCCJ7APRut0taoN1CbCQ3Q6XVokQ&ust=1364054129822456
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 عبدهللا نوريسي ِّد 

 م(2006 - 1947هـ = 1427 - 1367)
 زعيم قيادي إسالمي ابرز.

 

 
 

 9من طاجيكستان. أسَّس أول حركة إسالمية هناك، مع أربعة من إخوانه، وكان ذلك يوم 
 م( فكان رئيس حزب النهضة اإلسالمي.1975هـ )1395ربيع اآلخر 

 
 سي ِّد حممد عمارة

 م(2011 - 000هـ = 1432 - 000)
 عامل جيولوجي.

 من مصر. من علماء اجليولوجيا وروادها مبصر. 
 

 سيزا نرباوي
 م(1985 - 1897هـ = 1405 - 1315)

 عاملة يف احلركة النسائية، متحررة متربجة. 
 امسها احلقيقي: زينب حممد مراد.

كانت أول مصرية مسلمة رفعت «. هدى شعراوي»من مواليد الغربية مبصر. سكرترية 
 نـزعت. وتذكر صافيناز حممد كاظم أهنما بعد أن -كما يقول الزركلي يف األعالم   -احلجاب 

 احلجاب داستاه أبقدامهما. 
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 حرف الشني

 
 شارل أندري جوليان

 م(1991 - 1891هـ = 1411 - 1309)
 مؤر ِّخ سياسي.

 

 
 

ولد يف مدينة كان الفرنسية. وصفه امللك حممد اخلامس أبنه الصديق الفرنسي الذي طاملا 
عمل من أجل حترير املغرب، وأسند  إليه أمر أتسيس أول كلية آداب عصرية، فكان عميدها 

 هـ.1381هـ إىل 1377من سنة 
 

 الشريف اخلامت حممد
 م(2005 - 000هـ = 1425 - 000)

 اقتصادي.
 عريقة ابلسودان. أسَّس بنك فيصل اإلسالمي وصار أول مدير عام له. من أسرة

 
 شفيق عبود

 م(2004 - 1926هـ = 1425 - 1345)
 فنان تشكيلي.
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 شفيق عبود ولوحات له

 
من مواليد قرية احمليدثة يف لبنان. ُعدَّ أحد أعمدة احلداثة التشكيلية يف لبنان والعامل العريب، 

 ائي. ومن رواد التجريد الغن
 

 شفيق مرقص حنا
 م(2001 - 1915هـ = 1421 - 1334)
 حمرر صحفي رايدي.

 

 
 

من مصر. كان متخصًصا يف فن  الصياغة الصحفية، ورائًدا فيه ومعلًما للكثري من العاملني 
 فيه.

 
 شفيق جنيب مرتي

 م(1994 - 1904هـ = 1414 - 1322)
 انشر، صاحب دار املعارف مبصر. 

س وأسأحد الذين أسهموا يف تطوير شكل حروف الطباعة العربية، نشر أول كتاب للطفل، 
 . «اقرأ»سلسلة 

 

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q="%D8%B4%D9%81%D9%8A%D9%82+%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%AF"+%D8%AC%D9%87%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1&source=images&cd=&docid=9oUW0VP_H0et7M&tbnid=mkBDfDM2dkCdSM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.jehat.com/Jehaat/ar/AljehaAhkhamesa/shafeeq.htm&ei=FARUUeqfGcnNONyngPgJ&psig=AFQjCNH-5JnJXKSAtZ13Q_7lbdI3HDWlZQ&ust=1364546960297219
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 مشس الدين حممد املفيت
 م(2012 - 1933هـ = 1433 - 1352)

 مناضل كردي. 
والدته يف قلعة أربيل بكردستان العراق، اليت كانت خاضعة لنفوذ عائلة املفيت. كان من بني 

ئل الذين قدَّموا طلًبا رمسًيا إىل احلكومة العراقية آنذاك لتأسيس احلزب الدميقراطي العشرة األوا
الكردستاين. شكَّل هناك أول مفرزة من البيشمركه ليدافع عن موقعه جببل سفني، وأصبحت 

م( إىل 1974هـ )1394تلك املفرزة النواة األوىل لتشكيالت البيشمركه، اليت حتولت عام 
( من البيشمركة املرابطني يف جبهات 300000يف جيش قوامه أكثر من ) قوات شبه نظامية

 القتال على طول خريطة إقليم كردستان.
 

 شهدي
 م(1994 - 1917هـ = 1415 - 1336)

 أحد رواد فن الكاريكاتري يف مصر.
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 حرف الصاد
 

 الصادق بن البشري مازيغ
 م(1990 - 1906هـ = 1410 - 1324)
 أديب شاعر مرتجم.

 

 
 

هـ 1373من تونس. كان أول أديب تونسي يفوز جبائزة قرطاج عن إنتاج عريب سنة 
 م(. 1953)

 
 صادق جعفر األسود

 م(2002 - 1928هـ = 1423 - 1347)
 ابحث سياسي.

 

 
 

اعترب أول أستاذ عراقي كتب يف علم االجتماع السياسي، وعلم النفس السياسي، والرتميز 
 السياسي.
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 صادق خلخايل

 م(2003 - 1925هـ = 1424 - 1344)
 عامل شيعي، حاكم ثوري. 

 «. صادق غيوى»امسه 
 

 
 

اليت أعلنها « اإلسالمية»ولد يف مدينة خلخال بوالية أذربيجان. أول رئيس حملكمة الثورة 
، فقد  «جزار الثورة اإلسالمية»أو « القاضي األمحر»هـ، وُعرف بـ1399اخلميين يف إيران عام 
( من كبار 1700، حيث أصدر حكم اإلعدام حبق )«الثورة»ت يف كان قاضي اإلعداما

رضا عليوندي الذي زاره قبل « حجة اإلسالم»القادة والسياسيني يف نظام الشاه. وذكر 
 يومني من موته، أنه كان يبكي يف صمت اندًما على ما فعله.

 
 صادق كامل هالل

 م(2001 - 1931هـ = 1421 - 1350)
 ز العصيب والعالج ابألشعة. طبيب متخص ِّص يف اجلها

 من مواليد القاهرة. اعترب رائًدا يف تطوير الكشف ابألشعة على املخ . له إجنازات طبية كبرية.
 

 صاحل أمحد ابعباد 
 م(2012 - 1937هـ = 1433 - 1356)

 قاضي )الثورة(. 

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q="%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82+%D8%AE%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%8A"&source=images&cd=&docid=gW-9Fk7MUTMihM&tbnid=hi5dNRxmm6td1M:&ved=0CAUQjRw&url=http://alrawafed.blogspot.com/2009/11/blog-post_1504.html&ei=h25VUcKbCcb5PPjkgNgI&psig=AFQjCNFV_SLzHQB3RiOgWZGSVevTBN6gQg&ust=1364639723578618
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من مواليد منطقة خوبر مبحافظة الضالع يف اليمن. أصبح قاضًيا، عمل رئيًسا حملكمة 
 14الشعيب أايم املشيخات قبل الثورة، مث كان من أوائل القضاة الذين شاركوا يف ثورة 

أكتوبر ضدَّ العدو ِّ الربيطاين احملتل ِّ يف جنوب اليمن، وأول من أصدر فتوى بوجوب طاعة 
امر املشيخات واإلمارات اليت كانت سائدة آنذاك، ولكن )زمالء الثورة( الثورة وعصيان أو 

توجهوا إىل الشيوعية بعد االستقالل، وتعرَّض هو للمالحقات والتهديدات وحماوالت 
 االغتيال من قبلهم.

 
 صاحل بن عبدالعزيز الراجحي

 م(2011 - 1924هـ = 1432 - 1344)
 حمسن ثري ورجل أعمال كبري.

 

 
 

مواليد البكريية التابعة ملنطقة القصيم ابلسعودية. أسَّس مع أخويه )شركة الراجحي من 
املصرفية للصرافة والتجارة( لتكون أول مصرف إسالمي، مث حتولت إىل شركة مسامهة حتت 

( فرًعا، وتوىل هو رائسة 230اسم )شركة الراجحي املصرفية لالستثمار(. وكان هلا أكثر من )
 جملس إدارهتا.

 
 صاحل عرايب

 م(1989 - 000هـ = 1409 - 000)
 صحفي رايدي.

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q="%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%AD%D9%8A"&source=images&cd=&docid=ON__Mv6HDOs0gM&tbnid=RTrdhOa10hmtEM:&ved=0CAUQjRw&url=http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%AD%D9%8A&ei=lMBVUcDyAsbMPayWgLAJ&psig=AFQjCNG-WlNp36Tmqhu4J_xam_o1odf0UQ&ust=1364660741764603
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هـ 1367من السودان. أحد رواد الصحافة السودانية، أسَّس صحيفة  "التلغراف" عام 
 .م( ورأ  حتريرها. وهو أول من أدخل فنَّ الكاريكاتري يف الصحافة السودانية1947)

 
 صاحل عشماوي

 م(1984 - 1911هـ = 1404 - 1329)
 الصحافة اإلسالمية.رائد 

 

 
 

من مصر. خترج يف كلية التجارة. من الرعيل األول جلماعة اإلخوان املسلمني، فقد التحق هبا 
هـ، وتوىلَّ رائسة حترير جملة )اإلخوان 1356هـ ورأ  حترير جملة )النذير( عام 1350عام 

هـ... وعدَّ رائد 1366هـ، ورائسة حترير اجلريدة اليومية سنة 1363املسلمون( األسبوعية سنة 
الصحافة اإلسالمية، فقد قام بتطويرها وبذل كل جهد مستطاع لتحويلها من صحافة 
تقليدية إىل صحافة حديثة، ملتزمة مبنهج اإلسالم ومستفيدة من الفن  الصحفي املعاصر، 

 .الذي يُعىن ابإلخراج واخلرب والتحقيق الصحايف، ويتابع األحدا  وحيللها ويعل ِّق عليها..
 

 الصاوي علي شعالن
 م(1982 - 1901هـ = 1402 - 1319)
 شاعر كفيف نشيط.
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مبركز أمشون يف حمافظة املنوفية. عرفه الكثري من األدابء « سبك األحد»ولد يف قرية 
واملستمعني عن طريق حمطات اإلذاعة األهلية، فقد كان أول متحد  هبا يعر ِّف النا  الدين 

 اإلسالمي احلنيف، ويف حمطة اإلذاعة املصرية الرمسية كذلك. 
 

 صائب شوكت
 م(1985 – 1896هـ = 1405 - 1314)

 طبيب رايدي.
 

 
 

من بغداد. أول عراقي أسَّس غرفة للعمليات اجلراحية، وأسهم يف أتسيس الكلية الطبية، 
وأول من شرع قانون التدرج الطيب، وأول من برمج وأنشأ مستشفى للتعليم حييط ابلكلية 

 .الطبية
 

 صباح السامل الصباح
 م(1977 - 1915هـ = 1398 - 1334)
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 الثاين عشر.أمري الكويت 
 
 

 
 

أول رئيس للخارجية قبل أن تصـبح وزارة، مث أصـبح وزيـرًا للخارجيـة يف أول وزارة شـكلت يف 
 م.1962كانون الثاين )يناير(   17هـ، املوافق 1381شعبان  11الكويت بتاريخ 

 
 صبحي طاهر الدجاين

 م(1976 - 1910هـ = 1396 - 1328)
 تربوي كفيف رائد.

 

 
 

وأنشــأ مطبعــة « بريــل»ل مــن ســجَّل القــرآن الكــرمي كــاماًل ابخلــط النقطــي ولــد يف القــد . أو 
 خاصة بذلك يف مدينة القد  مسيت ابمسه. 

 
 

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q="%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD %D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85 %D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD"&source=images&cd=&docid=0pMhZKf4rjH7PM&tbnid=dfFk4na-fCwagM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.kuwaitturath.com/kw_history.html&ei=mNpWUeWwDYOPO4HNgOAM&psig=AFQjCNFPhscGzjroPoOrtB00B0FTvkG2xQ&ust=1364732912449730
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 صربي أبو اجملد
 م(1990 - 1920هـ = 1411 - 1339)

 صحفي حقوقي.
 

 
 

 من مصر. أول أمني عام الحتاد الصحفيني العرب. 
 

 صربي حلمي راغب
 م(2000 - 1920هـ = 1421 - 1339)

 فنان تشكيلي.
 

 
 

 من مواليد القاهرة. عدَّه بعضهم رائد االجتاه التأثريي يف الفن  التشكيلي مبصر.
 

 صفوان بن حممود شوقي األيويب
 م(2002 - 1946هـ = 1422 - 1366)

 فنان تشكيلي جتريدي.

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q="%D8%B5%D8%A8%D8%B1%D9%8A+%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D8%A8"&source=images&cd=&docid=Ju4u0p6EWJvPIM&tbnid=zkAuisrbpGCPcM:&ved=0CAUQjRw&url=http://alalamy.hooxs.com/t7891-topic&ei=3BBXUaCYKIa7ParWgOAB&psig=AFQjCNEkjLF5LtslNNIzkDBJF3Tm0PGHow&ust=1364745967367264
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وبقـي أكثـر  من الكويت، مـن أصـول كرديـة. اعتـرب رائـد املدرسـة التجريديـة ابلكويـت واخللـيج،
 ( عاًما يعمل يف جمال عمله.40من )

 
 صفوت كمال حممد

 م(2009 - 1931هـ = 1430 - 1350)
 ابحث يف املأثورات الشعبية.

 

 
 

 من مصر. أول معد لربانمج الفن الشعيب ابلتلفزيون.
 

 صفية زكي املهندس
 م(2007 - 1922هـ = 1428 - 1341)

 مذيعة إعالمية.
«. اباب شــارو»ابنــة اللغــوي املعــروف، أخــت املمثــل فــؤاد، زوجــة اإلذاعــي حممــد حممــود شــعبان 

اشـــتهرت بتقـــدمي بـــرامج املـــرأة، وكانـــت أول صـــوت نســـائي ينطلـــق مـــن اإلذاعـــة، وتـــدرجت يف 

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q="%D8%B5%D9%81%D9%88%D8%AA %D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84"&source=images&cd=&docid=GW-EMZZF76_ltM&tbnid=7nNRYE8VdIqFjM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.masress.com/youm7/171186&ei=HDJXUYmYIIjHPIbNgOgD&psig=AFQjCNEmWsMl6SX_JHscALTsynE8Ce98fw&ust=1364755245650392
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هــــــ 1397املناصـــــب اإلذاعيـــــة حـــــىت كانـــــت أول امـــــرأة تتســـــلم رائســـــة اإلذاعـــــة املصـــــرية عـــــام 
 م(. 1977)
 

 مسعودصالح أبو سيف 
 م(1996 - 1915هـ = 1417 - 1334)

 خمرج سينمائي.
 

 
 

 من القاهرة. رئيس جملس إدارة أول شركة إنتاج سينمائي يف مصر. 
 

 صالح صالح
 م(2008 - 000هـ = 1429 - 000)
 مدر ، انقد سينمائي.

اهتمَّ م( ليعمل مدرًسا للغة اإلجنليزية، 1967هـ )1387من رام هللا. مضى إىل أبو ظيب عام 
ابلعمل السينمائي قبل أن يكون له أي أثر يف اإلمارات، فأسهم يف أتسيس أول اند سينمائي 

 ابلعاصمة.
 

 صالح مصطفى شحادة
 م(2002 - 1953هـ = 1423 - 1373)

 جماهد بطل. 

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q="%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD %D8%A7%D8%A8%D9%88 %D8%B3%D9%8A%D9%81"&source=images&cd=&docid=GMW6TRzJI5Wc1M&tbnid=07bm20vOcXgO2M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.almasryalyoum.com/node/69311&ei=cIBYUe6wKpLy0gX_64BA&psig=AFQjCNFldLLWSLZhUlCQyCV6nQRCTfO4vg&ust=1364840862441814
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ـس اجلهـاز العسـكري األول حلركـة محـا  « بيت حـانون»ولد يف بلدة  مشـال قطـاع غـزة. مؤس ِّ
ــس وقائــد كتــاب عزالــدين القس ــام «اجملاهــدون الفلســطينيون»الــذي عــرف ابســم  ، فكــان مؤس ِّ

 الذراع العسكري حلركة املقاومة اإلسالمية محا . 
 

 صالح هالل
 م(2003 - 1927هـ = 1424 - 1346)

 ايدي.حمرر صحفي ر 
ولــد يف كــوم النــور التــابع ملركــز ميــت غمــر ابلدقهليــة. أول مــن أنشــأ صــفحة الــرأي ابلصــحافة 
املصرية، وأول من أخرج كتًبا مصورة عن الثـورة، أول مـن كتـب عمـوًدا صـحفًيا يسـجل فيـه مـا 

 يدور خلف كواليس جلسات جملس الشعب.
 

 )أبو الصادق(صالح الدين احلسيين 
 م(2011 - 1935هـ = 1432 - 1354)

 شاعر ثوري.
 

 
 

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q="%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A"&source=images&cd=&docid=tEy5lW1UIJxBEM&tbnid=vAtNVshypeKdzM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.alwatan.com.sa/Culture/News_Detail.aspx?ArticleID=37176&CategoryID=7&ei=5JJZUcChJo3XPM6XgdAE&psig=AFQjCNHN9jeWl1S1Q3mlMytAjEZQhrCwyg&ust=1364911190112217
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 من مواليد مدينة غزة. كتب أول نشيد للثورة الفلسطينية.
 

 صالح الدين طاهر حممد
 م(2007 - 1911هـ = 1428 - 1330)

 فنان تشكيلي جتريدي رايدي. عرف ابسم: صالح طاهر.
 

 
 

عبـا  حممـود العقـاد ولد يف القاهرة. اعتـرب أول فنـان عـريب تصـل أعمالـه إىل العامليـة، ووصـفه 
حيــث إن أعمالــه يطلــق عليهــا اســم « امســع بعينــك»وهــو صــاحب مجلــة «! فاكهــة الفــن»أبنــه 

 «.سيمفونيات لونية»
 

 صالح الدين هدايت
 م(2002 - 1920هـ = 1422 - 1339)

 من رواد النهضة العلمية احلديثة مبصر، ضابط عسكري.
م الــري ابلــرش يف األراضــي الزراعيــة، مــن مواليــد اإلســكندرية. أول مــن قــام بتجــارب اســتخدا

أول وزيـــر للبحـــث العلمـــي، أول مـــدير ملؤسســـة الطاقـــة الذريـــة، أول مـــن أنشـــأ مصـــنًعا إلنتـــاج 
 أجهزة الراديو مبصر أيًضا. 
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 صلحي الوادي
 م(2007 - 1934هـ = 1428 - 1353)

 موسيقي.
 

 
 

ــــس أول معهــــد والدتــــه يف بغــــداد، مــــن أب ســــوري وأم عراقيــــة. اســــتقرَّ بســــورية،  وكــــان مؤس ِّ
 للموسيقى فيها )املعهد العايل للموسيقى(.

 
 صليبا الدويهي

 م(1994 - 1912هـ = 1414 - 1331)
 فنان تشكيلي رايدي.

 

 
 

 من إْهدن مبركز قضاء زغرات يف لبنان. أول من أظهر الفنَّ الكنائسي يف لبنان.
 

 صويف حسن أبو طالب
 م(2008 - 1925هـ = 1429 - 1344)

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q="%D8%B5%D9%84%D8%AD%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A"&source=images&cd=&docid=SnOXsWoeMpiERM&tbnid=h02-tgYUZr9YUM:&ved=0CAUQjRw&url=http://maakom.com/site/article/5488&ei=MJ9ZUa7bJYPbPYaLgPAD&psig=AFQjCNHFqIOY2YauLM8IAUhUWmCtYW_7OA&ust=1364914341521998
http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q="%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%8A%D9%87%D9%8A"&source=images&cd=&docid=YGnF9aDRWO5coM&tbnid=UEZ-7fe-4tQ6wM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.caza-zgharta.com/Whoswho/salibadou.htm&ei=_6xZUZ-IIIbYPK7ggYAJ&psig=AFQjCNHNSeLMfzhzyAezOavDWlfXz1zWpg&ust=1364917820073093
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 ملاين حقوقي.بر 
 

 
 

مــن حمافظــة الفيــوم مبصــر. ذكــر الكاتــب الصــحفي حممــود عــوض أنــه كــان املهنــد  السياســي 
األول الذي حوَّل مبـادئ الشـريعة اإلسـالمية إىل مشـروعات قـوانني وافـق عليهـا علمـاء وخـرباء 

 من املسلمني واملسيحيني. 
 

 صويف عبدهللا واصف
 م(2003 - 1925هـ؟ = 1424 - 1344)

 أديبة مرتمجة، حمررة صحفية.
هـــــــ 1370ولــــــدت يف الفيــــــوم واســــــتقرت يف الســــــويس. أول مصــــــرية ألفــــــت للمســــــرح ســــــنة 

 م(. 1950)
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 حرف الضاد
 

 ضياء الدين بن طالب الرفاعي
 م(1997 - 1925هـ = 1418 - 1344)

 إعالمي ودبلوماسي مرتجم.
 

 
 

 الرئيس األول الحتاد اإلذاعات العربية املرئية واملسموعة.ولد يف عمَّان. 
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 حرف الطاء
 

 طارق السعيد حبيب 
 م(2013 - 1936هـ = 1434 - 1355)

 إعالمي ومقد ِّم برامج مشهور.
 

 
  

من مصر. أول من سجَّل لقاءات مع أعالم األدب، مثل طه حسني وتوفيق احلكـيم، واعتـرب 
مـــن الرعيـــل األول لإلعالميـــني الـــذين أثـــروا التلفزيـــون ابلعديـــد مـــن الـــربامج احلواريـــة الـــيت القـــت 

 شهرة ورواًجا، من مثل: كرسي االعرتاف، أوتوجراف...
 

 طارق عبداحلكيم
 م(2012 - 1920هـ = 1433 - 1339)

 موسيقار. 
 

 
 

من مواليد الطائف. أسَّس أول فرقة موسيقية لإلذاعة السعودية، وأول فرقة أوركسرتا 
 ابلرايض، وأخرى جبدة.

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q="%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82 %D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8"&source=images&cd=&docid=YT42SbwHLI7G_M&tbnid=Z4ZXF1cZlwTxjM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.alwatan.com.sa/Nation/News_Detail.aspx?ArticleID=149722&CategoryID=3&ei=a8C9UYOeFcnUPLmCgfgN&psig=AFQjCNH7YabcupRkUPPFFJ-OtrKRUXiXsA&ust=1371476435953689
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 طالب دملخي

 م(1987 - 1927هـ = 1408 - 1346)
 خمرج صحفي ورسام كاريكاتري رايدي.

 

 
 

فنَّ اإلخراج الصحفي من مواليد حلب، أول رسام كاريكاتري يف سورية، وأول من أدخل 
 للصحافة اليومية هناك.

 
 )احلمالوي(طانيوس يوسف الراعي 

 م( 1994 – 1910هـ =  1415 – 1328)
 شاعر زج ال.

 

 
 
مـــــن مواليـــــد بلـــــدة محـــــالاي يف املـــــأ الشـــــمايل بلبنـــــان.  أول مـــــن أدخـــــل الزجـــــل يف اإلذاعـــــة  

 والتلفزيون اللبناين. 
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 الطاهر شريعة
 م(2010 - 1927هـ = 1431 - 1346)

 سينمائي.
 

 
 

ًســــا ألايم قرطــــاج الســــينمائية  والدتــــه يف بلــــدة صــــيادة، بواليــــة املنســــتري التونســــية. اعتُــــرب مؤس ِّ
هـــ 1394م( وهــو أول مهرجــان ســينمائي عــريب وإفريقــي، وأداره حــىت ســنة 1966هـــ )1386

 م(، وكان يُعقد كل سنتني.1974)
  

 طاهر عبدالرمحن زخمشري
 م(1987 - 1913=  هـ1407 - 1332)

 شاعر.
 

  
 

الـيت صـدرت يف « الروضة»ولد يف مكة املكرمة. أول من أصدر جملة سعودية لألطفال ابسم 
 ( عدًدا.27هـ، وتوقفت بعد )1379ربيع األول سنة 

  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q="%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1+%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9"&source=images&cd=&docid=VCX_1WupjXRMLM&tbnid=ns-KehC_G3QefM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.france24.com/ar/20101105-tahar-chriaa-dead-cinema-tunisia-jcc&ei=bIKGUd3wB8GyPNyfgJgC&psig=AFQjCNGiGr2fm87MdoFuy7PO3wPB1YNsrA&ust=1367855999574013
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B6%D8%A9+%D8%B2%D9%85%D8%AE%D8%B4%D8%B1%D9%8A&source=images&cd=&docid=gkXWGrSRxhkn1M&tbnid=wvuc4iBMJVNaBM:&ved=0CAUQjRw&url=http://forum.makkawi.com/showthread.php?t=62177&ei=IoWGUaq5JMjnOu2GgIAH&psig=AFQjCNHK93_EldR4_VYtK3i6GeuRVZstTQ&ust=1367856716870022
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 الطاهر وطَّار
 م(2010 - 1936هـ = 1431 - 1355)

 روائي وكاتب قصص ومسرحيات.
 

 
 

ـــس يف مطلـــع االســـتقالل أول جريـــدة ولـــد يف ابديـــة الشـــرق  اجلزائـــري مـــن عائلـــة فالحيـــة. أسَّ
 أسبوعية ابللغة العربية يف اجلزائر املستقلة، محلت اسم "األحرار".

 
 طالل مدَّاح

 م(2000 - 1940هـ = 1421 - 1359)
 مغن . 

 

 
 

ن والدتــه يف مكــة املكرمــة وســكن جــدة. مثَّــل يف بــداايت التلفزيــون الســعودي، وكــان أول مــ
 طبع أسطواانت يف السعودية. 

 
  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q="%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1+%D9%88%D8%B7%D8%A7%D8%B1"&source=images&cd=&docid=G2SHyiv2vjUIbM&tbnid=3d2axlU4FkcFZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.qaratolk.com/?p=367&ei=xYqGUdS0EYXKOLrrgLAG&psig=AFQjCNE-1fW0sAVgjCVSG212CkV_I0QlJg&ust=1367858193877861
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 حرف العني
 

 عاتكة الشامي
 م( 2012 - 000هـ = 1433 - 000)
 انشطة نسائية رايدية. 

من اليمن. اعتربت من رواد العمل التطوعي يف خدمة ومناصرة قضااي الصحة اإلجنابية 
عام والسكان ومتكني املرأة يف اليمن )؟(، فقد أسَّست )مجعية املرأة اليمنية( 

م(، وشغلت منصب أول مديرة ملعهد التمريض يف العام نفسه، وقادت أول 1958هـ)1378
هـ ملطالبة اإلمام أمحد محيد الدين بفتح مدار  1381مسرية لطالبات املعهد املذكور عام 

 للبنات، وفتحت أول روضة أطفال يف صنعاء.
 

 عادل حسني فهمي
 م(2002 - 1941هـ = 1423 - 1360)

 احلواسيب وتقنية املعلومات الرواد.من علماء 
 

 
 

ولد يف اإلسكندرية. حصل على الدكتوراه يف علم احلواسيب من جامعة مانشسرت، فكان 
املعهد الثقايف »من أوائل املصريني الذين حصلوا على هذه الشهادة يف التخصص. أنشأ 

ومات يف مصر والعامل ، الذي كان من أوائل مراكز التدريب لتقنية املعل«لدراسات الكمبيوتر
العريب، وقدَّم أول برانمج تلفزيوين عن احلواسيب )برانمج عامل الكمبيوتر( الذي أذيع عام 

م، وشارك يف وضع أول مناهج لتدريس احلاسوب، 1989 - 1988هـ )1409 - 1408
 ويف إعداد أول مصحف إلكرتوين عريب.
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 عادل أبو شنب

 م(2012 - 1931هـ = 1433 - 1350)
 كاتب صحفي موسوعي. 

 

 
 من مواليد دمشق.  كتب أول مسلسل أنتجه التلفزيون السوري )حكاية حارة القصر(. 

 
 عامر إبراهيم عبداهلادي

 م(2006 - 1963هـ = 1427 - 1383)
 إعالمي. 

م، وكانت 1997هـ( 1417من مدينة انبلس. أسَّس إذاعة )راديو احملبة( يف انبلس عام )
 ة خاصة.أول إذاعة فلسطيني

 
 عامر السي ِّد عثمان

 م(1988 - 1901هـ = 1408 - 1319)
عامل فقيه، متمك ِّن يف أصول القراءات وطرقها الصحيحة، حجة يف علوم القرآن، مرجع يف 

 تصحيح املصاحف وضبطها.
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ولد يف قرية مالمس مبحافظة الشرقية يف مصر. أصبح إماًما كبريًا يف القراءات، ولذلك عني ِّ 
هـ، وخترج على يديه  1362أستاذ للقراءات عند إنشاء أول معهد للقراءات ابألزهر عام أول 

 كثري من القراء، أمثال حممود احلصري ومصطفى إمساعيل واملنشاوي وغريهم.
 

 عائشة بنت حممد سعاد راتب 
 م(2013 - 1928هـ = 1434 - 1346)

 حقوقية وزيرة. 
 القاهرة )أول امرأة يف هذا املنصب من مصر(.من مصر. أستاذة القانون الدويل جبامعة 

 
 عائشة حممد صربي

 م(2003 - 1915هـ = 1424 - 1333)
 من رائدات التعليم املوسيقي يف العامل العريب.

ولدت يف القاهرة. عملت أستاذة بكلية الرتبية املوسيقية جبامعة حلوان، مث عميدة هلا، 
 وكانت أول عميدة مصرية للكلية ابلزمالك.

 
 عباس حلمي حسن

 م(2003 - 1913هـ = 1424 - 1332)
 طبيب متخصص.
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 من مواليد القاهرة. رائد العلوم العصبية والنفسية مبصر.
 

 عبدالباري عبدالقدُّوس
 م(2004 - 1919هـ = 1425 - 1338)

 قائد وزعيم إسالمي جماهد.
 

 
بوره يف كشمري احملتلة، القريبة من العاصمة سرينجر. انضمَّ إىل  ولد ألب عامل يف مدينة ابندي

اجلماعة اإلسالمية بباكستان، وملا أتسَّست اجلماعة يف والية جامو وكشمري احلرة اختري أول 
 أمري هلا.

 
 عبدالباسط حممد عبدالصمد

 م(1988 - 1927 -هـ 1409 - 1346)
 شيخ املقرئني املصريني. 
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من مواليد بلدة آرمنت التابعة حملافظة قنا. ذاع صيته مع أول إذاعة يف افتتاح مسجد ببور 
سعيد، وأصبح من أوائل القراء املمتازين ابإلذاعة، فكان من روَّاد قراءة القرآن الكرمي ابإلذاعة 

 والتلفزيون. 
 

 عبدالبديع قمحاوي
 م(2005 - 000هـ = 1426 - 000)
 تربوي إعالمي رايدي.

 

 
 

 من مصر. اعترب رائد حمو األمية، ومن الرواد يف ثقافة األطفال.
 

 عبدالباقي عبدهللا النوري
 م(2010 - 1929هـ = 1431 - 1347)

 تربوي تنموي.
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والدته يف مدينة الكويت. عني ِّ مدرًسا يف الكلية الصناعية، مث كان أول مدير كوييت هلا، 
ورأ  جملس إدارة املنظمة العاملية لصناعة األمسدة، وهي منظمة عاملية تشرتك فيها مجيع 

 شركات إنتاج األمسدة الكيماوية يف العامل، وكان أول رئيس هلا من دول العامل الثالث. 
 

 يع السيد صقرعبدالبد
 م(1986 - 1915هـ = 1407 - 1334)

 عامل وداعية تربوي. 
 

 
 

ولد يف بلدة كفر صقر، التابعة ملركز أبو كبري يف حمافظة الشرقية مبصر. من الروَّاد األوائل يف 
التعليم مبنطقة اخلليج قبل أن تقوم فيه وزارات للرتبية والتعليم. وكان جميؤه إىل قطر مديًرا 

أول تنظيم للتعليم فيها، وعمل دلياًل جلغرافية قطر، ورسم هلا أول خارطة عربية بنيَّ  ملعارفها
 .فيها املواضع واألبعاد، ومل يكن لقطر قبلها سوى خرائط وضعها احملتل ألغراضه اخلاصة

 
 عبداجلليل إمساعيل وهيب

 م(2005 - 1931هـ = 1426 - 1350)
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 شاعر غنائي.
 

 
 

يف قضاء النبطية بلبنان. انضمَّ إىل اإلذاعة اللبنانية « حاروف»والدته يف حلب، استوطن 
 شاعر أغنية، أول رئيس جلمعية املؤلفني وامللحنني وانشري املوسيقى.

 
 عبداحلافظ حلمي حممد

 م(2012 - 1926هـ = 1433 - 1345)
 ابحث علمي جممعي. 

 

 
 

 الطفيليات ابجلامعات املصرية والعربية.والدته يف مدينة أبو تيج مبحافظة أسيوط. اعترب رائد 
 

 عبداحلفيظ بوراوي
 م(2008 - 1926هـ = 1429 - 1345)

 إعالمي ثقايف.

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q="%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%8A%D9%84+%D9%88%D9%87%D8%A8%D9%8A"&source=images&cd=&docid=znFPowDt9v92wM&tbnid=M0yXejxfW2jCAM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.abdeljalil-wehby.com/&ei=CG-LUZuaJ4TbOcuDgYAH&psig=AFQjCNGN0MNIPX4xcRU54Wk3oMEcCPWbug&ust=1368178758055452
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من مدينة سوسة بتونس. أول مدير ملكتب وكالة تونس إفريقيا لألنباء هبا، وأول مراسل 
الرايضي لإلذاعة الوطنية يف الساحل، ويف البقاع املقدسة، وأسَّس أول هيئة إلحياء النجم 

 الساحلي.
 

 عبداحلليم بدر منتصر
 م(1992 - 1908هـ = 1412 - 1326)

 عامل لغوي، ابحث علمي.
من مصر. اعُترب رائًدا لعلم البيئة النباتية يف العامل العريب، وبرز بدعوته إىل تعريب هذا العلم 

 يف اجلامعات املصرية والعربية.
 

 عبداحلليم حممد أبو شقة
 م(1995 - 1924هـ = 1416 - 1342)

.  داعية مصلح مرب 
 

 
 

ولد يف القاهرة. وسافر إىل قطر منذ وقت مبكر، فكان من الرعيل األول الذين أسهموا يف 
 أتسيس النهضة التعليمية هناك، وكان مدير أول اثنوية فيها. 

 
 عبداحلميد أمحد رشوان

 م(2007 - 000هـ = 1428 - 000)
 مهند .
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التحكم والقياسات جبامعات القاهرة وعني مشس  من مصر. أستاذ ورائد هندسة
س ورئيس قسم اهلندسة احليوية والطبية واملنظومات بكلية  واإلسكندرية وأسيوط، مؤس ِّ

 اهلندسة يف جامعة القاهرة.

 
 عبداحلميد حجازي

 م(2012 - 000هـ = 1433 - 000)
 إعالمي. 

س ورئيس جمموعة الرأي العام الدولية، أسَّس أول جوائز عاملية عام  م 1979من مصر. مؤس ِّ
 ابسم جوائز الرأي العام الدولية؛ لتكرمي )العظماء( واملسؤولني الكبار ورجال األعمال. 

 
 عبداحلميد السايح

 م(2000 - 1907هـ = 1421 - 1325)
 عامل قاض وزير.

 

 
 

 م كان أول الذين أبعدهم اليهود إىل الضفة الشرقية. 1967ولد يف انبلس. بعد حرب 
 

 عبداحلميد بن عبدالعزيز كشك
 م(1996 - 1933هـ = 1417 - 1352)

ر، ذو سهم وافر يف صنع الصحوة ونشر الثقافة اإلسالمية.  خطيب مِّْصق ع، عامل داعية مفس ِّ
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، وكان ترتيبه األول على %100األزهرية حصل على تقدير من مصر. يف الشهادة الثانوية 
اجلمهورية، مث التحق بكلية أصول الدين جبامعة األزهر، وكان األول على الكلية طوال 
سنوات الدراسة. كان الداعية األول الذي كسر حاجز اخلوف عند الدعاة واملدعوين، جبرأته 

ده العلمية مبؤلفه الضخم يف عشرة جملدات يف قول احلق وإعالنه على املأل. وقد توَّج جهو 
الذي قام فيه بتفسري القرآن كاماًل، وهو أول تفسري يعرض للجوانب « يف رحاب التفسري»

للشهيد سيد قطب، « يف ظالل القرآن»الدعوية يف القرآن، وميثل ضلًعا اثلثًا إىل جانب 
 .لسعيد حوى« األسا  يف التفسري»و

 
 لدهلويعبداحلميد بن عبداجمليد ا

 م(1999 - 1907هـ = 1420 - 1325)
 طبيب اهلند، شيخ أطباء أسرة الطب ِّ العريب يف اهلند. حمسن كرمي.

 ولد يف دهلي. أسَّس جامعة مهدرد أول جامعة أقيمت للمسلمني بعد االستقالل.
 

 عبداحلميد حممود اجلندي
 م(2001 - 1936هـ = 1422 - 1355)

 بطل العامل يف كمال األجسام.
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من حمافظة القاهرة. أسَّس االحتاد املصري لكمال األجسام، واالحتاد العريب كذلك عام 
هـ ورأسه، نظم أول بطولة عربية لكمال األجسام، أول عريب فاز ببطولة العامل لكمال 1410

 األجسام. 
 

 عبدالرمحن أمحد علي تور
 م(2003 – 1931هـ =  1424 – 1350)
 رئيس أرض الصومال.

 

 
 

م(. أعلن حزبه "دولة صوماليالند" 1991هـ )1411بري عام حممد سياد بعد سقوط نظام 
من طرف واحد، وتعين ابلصومالية "أرض الصومال"، وتقع مشايل الصومال، وهي اليت على 
شاطئ خليج عدن، مما أزعج الدول العربية وغريها، ومل تعرتف هبا أية دولة أو منظمة دولية. 

 م(.1993-1991مجهورية أرض الصومال" من )فكان أول رئيس لـ"
 

 عبدالرمحن حسن عزام
 م(1976 - 1892هـ = 1396 - 1310)
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 سياسي وزير.

 
 

يف حمافظة اجليزة مبصر. كان صاحب دور ابرز يف  ولد يف قرية الشوبك مبركز البدرشني
، إىل أن 1945آذار )مار (  22إنشاء اجلامعة العربية، وعني ِّ أول أمني هلا منذ إنشائها يف 

 . 1952قدم استقالته من منصبه يف التاسع من شهر أيلول )أغسطس( سنة 
 

 عبدالرمحن الزايدي
 م(2011 - 000هـ = 1432 - 000)

 طبيب عامل.
 

 
 

من مصر. ُعدَّ رائد استخدام املناظري يف تشخيص وعالج أمراض الكبد واجلهاز اهلضمي يف 
( حبثًا، ُنشرت يف أهم ِّ 120مصر. صاحب أكرب عدد من األحبا  الطبية، اليت ختطَّت الـ)

 اجملالت الطبية العاملية. 
 

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q="%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86+%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85"&source=images&cd=&docid=i3IsmtNCrODZSM&tbnid=eUArbRLUlHzVhM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=278023&date=28052011&ei=ocWMUYKgCIbYOpbLgRg&psig=AFQjCNE8jhH2hzexjFMssvog4xVxrGRmDw&ust=1368266503271802
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 عبدالرمحن الزايَّين
 م(1998 - 1932هـ = 1419 - 1351)

 صحفي تربوي.أديب وكاتب 
من مواليد مكنا  ابملغرب. أسَّس مع آخرين مجعية اللواء الثقايف، وجملتها، وكانت أول جملة 

 عربية تصدر مبكنا  بعد االستقالل.
 

 عبدالرمحن الساوي
 م(1978 - 1894هـ = 1398 - 1312)

 مهند . 
 

 
 

ة وأقسام التعدين من مواليد حمافظة املنيا مبصر. أول من أنشأ أقسام الكيمياء الصناعي
 والبرتول والطريان واهلندسة البحرية بكلية اهلندسة يف جامعة القاهرة.

 
 عبدالرمحن الصويف

 م(1998 - 1926هـ = 1419 - 1345)
 مهند  زراعي، شاعر إسالمي داعية.
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ولد يف الالذقية بسورية. وقام بتأسيس أول عمل طاليب إسالمي يف الساحل السوري، وكان 
 متفوقًا، حصل على الرتتيب األول يف سورية يف الشهادة الثانوية.

 
 عبدالرمحن بن عبد ربه البيضاين

 م(2012 - 1926هـ = 1433 - 1345)
 رجل دولة.

 

 
 

من مواليد القاهرة، وكان والده قد رحل من مدينة البيضاء اليمنية فاستقرَّ يف القاهرة. حصل 
م( فكان 1961هـ )1381والتنظيم واإلدارة من جامعة بون عام على الدكتوراه يف االقتصاد 

 .أول ميين حيصل على الدكتوراه
 

 عبدالرمحن عبدالرحيم عدس 
 م(2013-1930هـ = 1434 -1349)

 تربوي نفساين منهجي. 
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 والدته يف بلدة عنبتا بني طولكرم وانبلس. أول من أدخل تعليم اإلحصاء يف األردن.
 

 بن عبدهللا بن عتيق عبدالرمحن
 م(1982 - 1886هـ = 1402 - 1304)

 تربوي رايدي قاض.
هـ أسَّس أول 1365أصله من جند.  استقرَّ يف أم القيوين ابإلمارات العربية املتحدة، ويف عام 

 مدرسة هبا. 
 

 عبدالرمحن عبدالوهاب الفارس
 م(2008 - 1937=  هـ1429 - 1356)
 من عمار بيوت هللا. 

 
 

ولد يف منطقة املباركية ابلكويت، أسندت إليه إدارة املساجد واألوقاف، أول من قام بفرش 
 200املساجد ابلسجاد، وزوَّدها ابلتكييف املركزي، وقد تسلم وظيفته وكان عدد املساجد 

 مسجًدا.  850مسجد، وتركها وعددها 

http://www.google.com.sa/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=HQpEmFOrhVWObM&tbnid=Z7HbE87WZakW3M:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www2.ju.edu.jo/arabicfaculties/FacultyofGraduateStudies/Pages/SuccessiveDeans.aspx&ei=W0pYUquhL8GQtQaT14G4DQ&psig=AFQjCNFR3mWdTHq-FNp725E9Ws10QblXAw&ust=1381604315860561
http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q="%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3"&source=images&cd=&docid=-3YEBtK6VKd4bM&tbnid=UqCNzPykvVqfkM:&ved=0CAUQjRw&url=http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=9533&ei=mtWMUbOeNcG4O6uVgPgB&psig=AFQjCNHkCm8vusuGBAAtK2Vaq4xrMaLUcg&ust=1368270533365346
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 عبدالرمحن ماضوي

 م(2013 - 1925هـ = 1434 - 1344)
 انشر.كاتب مسرحي 

 

 
 

ولد يف العلمة )سطيف( ابجلزائر. أسَّس جملة )امقيدش( أوىل اجملالت املختصة ابلشريط 
 املرسوم يف اجلزائر، ولذلك قيل إنه رائد الشريط املرسوم. 

 
 عبدالرمحن بن حممد توفيق الباين

 م(2011 - 1917هـ = 1432 - 1335)
 تربوي إسالمي إصالحي.
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هـ انتقل إىل الرايض، وكان أول من وجَّه طالب 1384عام ولد يف دمشق. يف حنو 

 الدراسات العليا إىل دراسة الفكر الرتبوي عند أعالم املسلمني.
 

 عبدالرمحن حممد الدروي
 م(1991 - 1903هـ = 1411 - 1321)

 مقرئ. 
 

 
 

بصوته هـ ليفتتح 1368من قرية دروة يف مركز أمشون ابملنوفية يف مصر. طلبته السعودية عام 
 أول إذاعة هبا، فسج ل فيها أربع ساعات.

 
 عبدالرمحن بن حممد املنصور

 م(2008 - 1920هـ = 1429 - 1339)
 من رواد شعر احلداثة ابلسعودية.
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ومن رواد « اجملددين»والدته يف بلدة الزلفي، انتقل إىل الرايض. اعُترب يف طليعة الشعراء 

هـ يف جملة 1374ُنشرت له أول قصيدة تفعيلة عام الشعر احلديث يف السعودية، حيث 
 «.أحالم الرمال»بعنوان « اليمامة»
 

 عبدالرمحن بن حممد النعيمي
 م(2011 - 1944هـ = 1432 - 1364)

 قيادي علماين مهند .
 

 
 

من مواليد )احلد ( ابلبحرين. شارك يف أتسيس احلركة الثورية الشعبية يف اخلليج العريب، وصار 
عاًما للجبهة األوىل، اليت آلت إىل )مجعية العمل الوطين الدميقراطي(، وصار أول رئيس أميًنا 

 هـ.1422للجمعية عام 
  

 عبدالرمحن خمتار الشفيع
 م(2004 – 1923هـ = 1425 - 1342)

 عميد الصحافة السودانية.
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عام « الصحافة»هـ، وأسَّس صحيفة 1370أول من أسَّس وكالة أنباء سودانية يف حنو عام 

 م(، وتعدُّ أعرق الصحف يف البالد. 1961هـ )1381
 

 عبدالرمحن بن حيىي اإلرايين
 م(1998 - 1910هـ = 1418 - 1328)

 رئيس اجمللس اجلمهوري ابليمن، عامل مشارك. زعيم الزيدية.
 

 
 

إراين ابليمن. قرأت يف مصدر أنه أول رئيس لإلخوان املسلمني ابليمن ولد يف حصن 
أن « عبدهللا األمحر»(، ولكن يرد يف ترمجة 65)موسوعة الفرق واجلماعات للحفين ص

املرتجم له أفسح اجملال للقيادات البعثية والشيوعية للتغلغل يف البالد حتت أتثري أوالده، الذين  
هؤالء يف تنفيذ خمططاهتم الرهيبة، بقتل بعض املشايخ وبعض  كان هلم ميول يسارية، فأخذ

 الضباط...
 

 عبدالرحيم عبدالرمحن عبدالرحيم
 م(2006 - 1936هـ = 1426 - 1355)
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 عميد دراسات التاريخ العثماين يف العامل العريب.
 

 
 

والدته يف سوهاج بصعيد مصر. كان رائًدا متميزًا يف الدراسات العثمانية، يعتمد على 
الواثئق، رافًضا االهتامات اليت ردَّدها ابحثون عرب وأوربيون إىل العصر العثماين ابعتباره فرتة 
ختلف وركود، الذي يعدُّ تربيرًا سافرًا لالحتالل األوريب، وأنصف بذلك اخلالفة اإلسالمية 

 العثمانية. 
 

 عبدالرحيم حممد روزبه
 م(2000 - 1902هـ = 1421 - 1320)
 كاتب صحايف ثقايف.

 

 
 

والدته يف مدينة احملرق ابلبحرين. ُعدَّ يف بلده رائًدا يف جمال األدب والصحافة، ومن مثقفي 
 .الرعيل األول
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 عبدالرزاق احلمامي
 م(2012 - 1935هـ = 1433 - 1354)

 خمرج تلفزيوين. 
 

 
 

م( كان 1966هـ )1386من مواليد القريوان بتونس. مع اإلعالن عن أتسيس التلفزيون عام 
 أول من انضمَّ إىل فريق التأسيس، وأصبح بذلك عميد املخرجني.

 
 عبدالرزاق بن حممد صاحل بليلة

 م(2010 - 1920هـ = 1431 - 1339)
 كاتب صحفي.

 

 
 

جريدة البالد، وزاول التعليق الرايضي، واعترب من من مواليد مكة املكرمة. عمل حمررًا يف 
الرواد يف هذا اجملال، وكان أول من حرَّر صفحة أسبوعية طريفة حتتوي على األخبار اخلفيفة 

 «.جملة البالد»واملقتطفات األدبية حتت اسم 
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 عبدالسالم الراضي
 م(2000 - 1921هـ = حنو 1421 - 1340)حنو 

 عدَّاء عاملي.
 

 
 

أبحواز مدينة فا . حصل على أول ميدالية أوملبية مغربية )عربية إسالمية( يف اتريخ ولد 
 األوملبياد.

 
 عبدالسالم سليمان املسماري

 م(2013 - 1966هـ = 1434 - 1386)
 حقوقي ومناضل اثئر.

 

 
 

سي ورئيس ائتالف ثورة  فرباير اليت أطاحت القذايف  17من مواليد طربق بليبيا. من مؤس ِّ
وحكومته، يف ثورة شعبية عارمة ضدَّه، وصاغ بياهنا األول. وذكر أنه كان من السباقني 

 لتطبيق الشريعة اإلسالمية يف احلكم، كمصدر وحيد للتشريع.
 
 

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A&source=images&cd=&cad=rja&docid=TKkHV7qPktZipM&tbnid=5t7TsI-nMiaJ7M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.albayan.ae/one-world/arabs/2013-07-26-1.1930401&ei=Zez0Uf7nNIuHPfThgOAE&psig=AFQjCNHgYyKcql7eIIMij6tvvgx5E8NgIw&ust=1375091994975668
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 عبدالسميع عبدهللا
 م(1986 - 1917هـ = 1406 - 1336)

 رسام كاريكاتري رايدي.
 

 
 

 من القاهرة. اعترب رائد املدرسة احلديثة يف الكاريكاتري املصري. 
 

 عبدالصمد شرف الدين
 م(1996 - 1901هـ = 1416 - 1319)

 عامل سلفي، انشر إسالمي.
يف « الدار القيمة»مدينة هبيمري التابعة لبومباي، مث استوطن األخرية. صاحب  يفولد 

املنطقة للكتب العربية واإلسالمية، وركزت على بومباي وبيوندي، اليت كانت أول مكتبة يف 
 طبع كتب ابن تيمية وابن القي ِّم.

 
 عبدالعزيز حامد القوصي

 م(1992 - 1906هـ = 1412 - 1324)
 ابحث نفس تربوي.

من أسيوط مبصر. أول عميد لكلية الرتبية جبامعة عني مشس، أول من اكتشف نظرية القدرة 
 املكانية وعرفت ابمسه. 
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 عبدالعزيز محد الصقر

 م(2005 - 1913هـ = 1426 - 1332)
 رجل دولة.

 
من الكويت. أول رئيس جمللس األمة، كان من أبرز السياسيني، شارك يف وضع املعايري 

 السياسية األوىل للكويت.
 

 عبدالعزيز السي ِّد
 م(1985 - 1907هـ = 1405 - 1325)

 تربوي رايضي وابحث لغوي.
 

 
 

قرى حمافظة املنوفية مبصر. كان املدير األول للمنظمة العربية للرتبية والثقافة ولد يف إحدى 
 والعلوم.

 

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q="%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2+%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%82%D8%B1"&source=images&cd=&docid=LDmLH-ySilvA7M&tbnid=gnHcvl9nnLCcGM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.alraimedia.com/alrai/ArticlePrint.aspx?id=167221&ei=oaGPUe70CYnXPYihgLAO&psig=AFQjCNEclN9JxMcYFGkM1quaB55NONcRdw&ust=1368453915874722
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 عبدالعزيز بن عبدهللا 
 م(2012 - 1923هـ = 1433 - 1341)

 عامل وكاتب موسوعي عال مة.
ولد يف الرابط. انتخب من طرف املعهد الدويل البيوغرايف األمريكي أول رجل بيوغرايف عاملي 

 س سنوات.طوال مخ
.  والبيوغرافيا: كتابة السري 

 
 عبدالعزيز العلي املطوع

 م(1996 - 1910هـ = 1416 - 1328)
 داعية وحمسن وجيه.

 

 
 

من الكويت. أول من أرسى أسا  العمل اإلسالمي املنظم يف الكويت، فأنشأ مكتبة 
هـ ابلتعاون مع إخوانه، 1370إسالمية، وأسَّس مجعية اإلرشاد اإلسالمي يف أوائل عام 

 «. مدرسة اإلرشاد»و« اإلرشاد»وكذلك جملة 
 

 عبدالعزيز فهد املساعيد
 م(2000 - 1911هـ = 1422 - 1330)

 افة الكويتية.عميد الصح
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عام « الرأي العام»ولد يف الكويت، أول من أسَّس صحيفة يومية يف الكويت، هي صحيفة 
 فكانت أول جملة لألطفال يف املنطقة.« سعد»هـ. مث أسَّس جملة 1381

 
 عبدالعزيز حممد شرف

 م(2004 - 1940هـ = 1425 - 1359)
 التصنيف.إعالمي لغوي شاعر، كاتب إسالميات، مكثر من 

 

 
 

ولد يف شنفا  مبحافظة الدقهلية يف مصر. التحق بكلية اإلعالم ليكون أول احلاصلني على 
 درجة الدكتوراه فيها.

 
 عبدالعزيز القرجي

 م(2008 - 1928هـ = 1429 - 1347)
 فنان تشكيلي. 
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سي  مدرسة تونس ولد يف تونس العتيقة. أبرز رواد احلركة التشكيلية يف تونس، وأحد مؤس ِّ
 للفن التشكيلي.

 
 عبدالعزيز بن حممد آل الشيخ

 م(2005 - 1919هـ = 1426 - 1337)
 عامل ورجل دولة.

 ولد يف الرايض. أول مدير جلامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
 

 عبدالعزيز حممود سامي
 م(2003 - 1910هـ = 1423 - 1328)

 طبيب أكادميي متخصص يف الدرن.
 

 
 

حمافظة القاهرة. أشرف على إنشاء أول قسم لتخصص األمراض الصدرية والدرن يف من 
القصر العيين، ويف مجيع اجلامعات اليت أنشئت بعد جامعة القاهرة، وأوجد درجة الدكتوراه يف 

 هذا التخصص.
 

http://www.google.com.sa/imgres?imgurl=http://www.alwasatnews.com/data/2008/1954/images/main_prt-1.jpg&imgrefurl=http://www.alwasatnews.com/1954/news/read/272689/1.html&usg=__4jINOZyi1u6bgZUyS4aPWwreSQc=&h=378&w=284&sz=15&hl=ar&start=1&zoom=1&tbnid=RQdFw0_GK09lTM:&tbnh=122&tbnw=92&ei=ws4xUvedLIfY0QWbhYCgCQ&prev=/search?q="%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%AC%D9%8A"&safe=active&sa=N&hl=ar&biw=1242&bih=559&site=imghp&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CCsQrQMwAA
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 عبدالعزيز مريد
 م(2013 - 1929هـ = 1434 - 1348)

 سياسي يساري، رسَّام أديب.
 

 
 

من مواليد الدار البيضاء. اعترب رائد الرواية املصورة يف املغرب، حيث أصدر أول عمل من 
 م(. 2001هـ )1422هذا اجلنس األديب والفين عام 

 
 عبدالعزيز مصطفى

 م(1992 - 1913هـ = 1412 - 1332)
 ضابط عسكري، انشط رايضي.

القدم، أول إفريقي توىلَّ رائسة من اإلسكندرية. النائب األول لرئيس االحتاد الدويل لكرة 
 جلنة العقوابت ابالحتاد املذكور.

 
 عبدالعزيز بن ايسني السقَّاف

 م(1999 - 1951هـ = 1420 - 1371)
 اقتصادي وانشط مدين وحمرر صحفي.

 

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q="%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2+%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%AF"&source=images&cd=&cad=rja&docid=5FS83HnfMbgR7M&tbnid=B7-lzIkSOLIS0M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.youtube.com/watch?v=HMZFmMH8ovc&ei=ISHlUeeDKcutPPjDgfgJ&psig=AFQjCNFA4HcRd-oMj7QOL6qiJXSwCexgkA&ust=1374057105408961
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التابعة لتعز ابليمن. أسَّس صحيفة )مين اتميز(، وأصدر أول نشرة هلا  والدته يف قرية احلضارم
هـ، وهي أول صحيفة ابإلجنليزية تصدر يف اليمن، وأوهلا اليت دخلت يف 1411يف رجب 

 الشبكة العاملية للمعلومات.
  

 عبدالغين شيخ أمحد آدم
 م(2007 - 1929هـ = 1428 - 1349)

 داعية قيادي وزير.
 

 
 

ولد يف حمافظة بكول غرب مدينة مقديشو عاصمة الصومال، مؤسس دعوة اإلخوان 
املسلمني ابلصومال، اليت انتشرت يف ربوع القرن اإلفريقي، وكان هو من روَّادها األوائل، 

سيها األفاضل.  ومؤس ِّ
 

 عبدالفتاح إمساعيل اجلويف
 م(1986 - 1939هـ = 1406 - 1359)

 .رئيس اليمن اجلنويب الشيوعي
 

 

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q="%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%8A+%D8%B4%D9%8A%D8%AE+%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF"&source=images&cd=&docid=02lJx2QuFePqYM&tbnid=es5_QmDKGmp-LM:&ved=0CAUQjRw&url=http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%8A_%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A2%D8%AF%D9%85&ei=hRGRUbvZHYXWPfrEgegG&psig=AFQjCNGZXCRxk6BReAIrwB3ym0bbhIp90Q&ust=1368548095228158
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والدته يف قرية األشعب انحية حيفان مبحافظة تعز. ُعني ِّ أول وزير للثقافة يف أول حكومة 

 هـ.1387وطنية عام 
 

 عبدالفتاح حممد محاد
 م(2000 - 1922هـ = 1421 - 1341)

 ابحث علمي إسالمي، تربوي شاعر.
 

 
 

مبحافظة قنا. كرَّمته جامعة جنوب الوادي لكونه رائًدا من رواد البحث  ولد يف مدينة فرشوط
 يف اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي.

 
 عبدالقادر محزة كوشك

 م(1997 - 1939هـ = 1418 - 1357)
 مهند  وخمطط معماري إسالمي.

 

 

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q="%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD+%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AF"&source=images&cd=&docid=XRBcFbR7WNnspM&tbnid=f7BrDAfTOFYqOM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.almoajam.org/poet_details.php?id=4057&ei=7CORUZWGF4nFPcGPgcgJ&psig=AFQjCNG60Jizuy65sKzVa8YQgRs68MNdmg&ust=1368552808531541
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ولد يف مكة املكرمة. أنشأ أول جهاز فين لوزارة الشؤون البلدية، وأسهم يف إنشاء أول معهد 

 للمساعدين الفنيني. 
 

 عبدالقادر الصاحل
 م(2013ـ  1980هـ = 1435ـ  1400)

 قائد عسكري جماهد.
 

 
 

من بلدة مارع بريف حلب. كان أول من قاد املظاهرات السلمية يف ريف حلب ضد بشار 
 األسد، وأول من اقتحم معاقل عصاابت النظام هبا.

 
 عبدالقادر طاش الرتكستاين

 م(2004 - 1951هـ = 1425 - 1371)
 عل م إعالمي، مفكر إسالمي.

 

 

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=XMnqyPwSUbEaoM&tbnid=OZ1eVvXqeXXqVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.aljazeera.net/news/pages/e258b0ba-45d9-4e6e-acd0-1ef4de7654a0&ei=J7mMUvqmDKmq0QWElYGQBQ&psig=AFQjCNGz9UDXLDxk3N3k8PkOE5Ps_dUkKg&ust=1385040229944433
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من الطائف. قدمت فيه رسالة دكتوراه ابعتباره رائد اإلعالم اإلسالمي ومنوذًجا للكاتب 

 .الصحفي املؤثر مجاهريايً 
 

 حممد آدم زويب عبدالقادر
 م(2002 - 1919هـ = 1423 - 1337)

 حزيب ورجل دولة. 
 

 
 

من مواليد مدينة بولوبريت يف إقليم هريان ابلصومال. أسَّس حزب )دغل رمرفلي( أول حزب 
س على اسم قبلي يف الصومال، مث عد ِّل االسم إىل )حزب الدستور( بعد االستقالل  .أس ِّ

 
 عبدالقادر خمتار أمحد

 م(2013ـ  1922هـ = 1435 ـ 1341)
 فنان تشكيلي حنات.

 

 

http://arabic.alshahid.net/biographies/56170/attachment/hj
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من مواليد املنيا مبصر. اعترب رائد فنَّ النحت امللوَّن يف األخشاب للتماثيل الشخصية على 
 سنة.  3600مستوى العامل، وهو الذي أعاد هذا الفن املصري الذي اندثر وتوقف منذ حوايل 

 
 عبدالقادر بن مال حويش احملمود العاين

 م(1978 - 1888هـ = 1398 - 1306)
ر.  عامل مشهور، قاض، مفس ِّ

 

 
 

ولد يف بلدة عانه ابلعراق. له تفسري مطبوع مشهور فسَّره حسب نـزوله، بعنوان تفسري 
 القرآن العظيم املسمى بيان املعاين على حسب ترتيب النـزول، وعدَّ األول من نوعه.

 
 عبدالقدوس بن القاسم األنصاري

 م(1983 - 1906=  هـ1403 - 1324)
 أديب، مؤرخ، حمرر صحفي.

 

 



214 
 

 
 «. التوأمان»ولد يف املدينة املنورة، أصدر أول رواية ابحلجاز هي 

 
 عبدالكرمي احليدري

 م(1986 – 1910هـ = 1407 – 1328)
 أديب أطفال رايدي.

 

 
 

 ولد يف حلب. اعترب رائد شعر األطفال يف بلده.
 

 عبدالكرمي اخلطيب
 م(2008 – 1921= هـ 1429 – 1340)

س حزب العدالة والتنمية.  مؤس ِّ
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والدته مبدينة اجلديدة يف املغرب. در  الطب  يف اجلزائر العاصمة، وكان أول طبيب جرَّاح يف 
بلده، وأول رئيس جلمعية الطلبة املسلمني لشمال إفريقيا، رئيس أول برملان للمغرب 

 هـ(.1383)
 

 عبدالكرمي سايتو
 م(1998 – 1908 هـ =1419 – 1326)

 رئيس مجعية مسلمي الياابن.
 

 
 

 أول رئيس للمركز اإلسالمي ابلياابن.
 

 عبدالكرمي الفياليل
 م(2013 - 1927هـ = 1434 - 1345)

 انئب مؤر ِّخ. 
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من إقليم الرشيدية )منطقة اتفياللت( ابملغرب. اعترب أول انئب برملاين مستقل، وأول من 

 طالب إبقرار القانون الذي ُعرف بـ"من أين لك هذا"؟ 
 

 عبدالكرمي حممد جامع
 م(1985 – 1929هـ = 1406 – 1348)

ر.  تربوي مفس ِّ
ابلصومال. من رواد التعليم النظامي ابلصومال. ترجم معاين القرآن  ولد يف مدينة جكجكا

 .الكرمي إىل اللغة الصومالية )ألول مرة(، وطُبع منه جزءا عمَّ وتبارك
 

 عبدالكرمي بن حممد الداودي
 م(1995 – 1916هـ = 1415 – 1334)

 عامل تربوي.
لقرويني، حيث كان أستاًذا من فا . خترَّج على يديه الفوج األول من العاملات جبامعة ا

 فيها.
 

 عبداللطيف بن مخيس أبو هيف
 م(2008 – 1929هـ = 1429 – 1348)

 .سبَّاح عاملي
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م( وقد 1975 – 1950من اإلسكندرية. من السبَّاحني الثالثة األوائل يف العامل يف املدة )
أحرز أول انتصار ملصر يف أمريكا الشمالية واجلنوبية، وحقق املركز األول يف السباق الدويل 

( ساعة، 36للمانش، كما احتل  املركز األول يف أطول سباق للسباحة الطويلة، وكانت املدة )
 ( كم. 135ل )وطو 
 

 عبداللطيف عبدالوهاب البدري
 م(2013 - 1921هـ = 1434 - 1339)

 طبيب جرَّاح. 
 من سامراء. أول عراقي حصل على شهادة الزمالة من الكلية امللكية للجرَّاحني يف لندن. 

 
 عبداللطيف عقيل زيين

 م(1999 – 1940هـ = 1420 – 1359)
 فنان. 

 «.لطفي زيين»ُعرف ابسم 
 

 
 

 هـ. 1385والدته مبكة املكرمة. أول ممثل يظهر يف التلفزيون السعودي عام 
 

 عبداللطيف بن حممد ثنيان الغامن
 م(1988 – 1912هـ = 1408 – 1331)
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 انشط سياسي إداري.
من مواليد مدينة الكويت. قام مع زمالئه وحتت رائسته بتقدمي أول وثيقة دستور ألمري 

 السامل الصباح. الكويت عبدهللا
 

 
 عبدهللا إبراهيم

 م(2005 – 1918هـ = 1426 – 1337)
 وزير.

 

 
 

ولد يف اتمصلو حت قرب مراكش، من الشرفاء األدارسة. أصبح أول رئيس حكومة مغربية 
 م(.1960 – 1959هـ )1380 – 1379بني « تقدمية»

 

http://www.kuwait-history.net/vb/up
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 عبدهللا إبراهيم العلمي 
 م(1996 - 1913هـ = 1416 - 1332)

 وحمرر صحفي.تربوي 
هـ 1371ولد يف مدينة القد . أصدر جريدة الرقيب )شاملة أسبوعية غري منتظمة( عام 

 م(، وانتخب أول نقيب للصحفيني بغزة. 1951)
 

 خوجة أمحد بن عبدهللا
 م(1989 – 1902 = هـ1409 – 1320)

 رايدي. تربوي
 

 
 

 أسَّس والتعليم، الرتبية يف عاًما (70) حنو قضى الراقية، املدرسة يف خترَّج املكرمة، مبكة ولد
 السعودية، يف للكبار التعليمية املدار  أوىل الكبار، وتعليم األمية حملو الليلية النجاح مدرسة

 والسويدي للجمباز رايضية فرقة أول أتسيس منها بلده، يف أخرى رايدية أوليات صاحب وكان
 الزي وتوحيد واألانشيد، التمثيليات جوإخرا  وإعداد كشافة، فرقة أول وأتسيس األثقال، ومحل

 الشريفني. احلرمني آلاثر تراثي متحف وإنشاء للتالميذ، املدرسي
 

 عبدهللا أمحد كعكي
 م(1988 – 1910هـ = 1408 – 1328)

 وجيه ثري.
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ولد يف مكة املكرمة. من أوائل من أدخل الكهرابء إىل مكة املكرمة، فقد أسَّس حمطة صغرية 
 ابملسفلة إلانرة جزء من احلرم الشريف. 

 
 عبدهللا أمحد املنيعي

 م(1986 – 000هـ = 1406 – 000)
 حمرر رايضي، إذاعي تربوي.

 

 
 

اإلذاعي املباشر يف بلده. وكان أول من رواد احلركة الرايضية يف السعودية، ومن رواد النقل 
 .مدير للخطوط السعودية ابلرايض

 
 عبدهللا اجلابر الصباح

 م(1996 – 1898هـ = 1417 – 1316)
 أمري تربوي إداري.
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 من الكويت. اعترب رائد التعليم احلديث يف الكويت. 
 

 عبدهللا حسني النعمة
 م(1995 – 1915هـ = 1415 – 1334)
 رايدي.كتيب وحمرر صحفي 

 

 
 

م(، وأصدر العدد 1957هـ )1377من قطر، من أصل إيراين. افتتح أول مكتبة يف قطر عام 
 م(.1970هـ )1390األول من جملة )العروبة( عام 

 
 عبدهللا بن محود الطريقي

 م(1997 – 1910هـ = 1417 – 1328)
 وزير، متخصص يف إدارة النفط.

 

http://www.google.com.sa/imgres?q="%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD"&um=1&hl=ar&safe=active&biw=1093&bih=479&tbm=isch&tbnid=BkXTkX8p2TRyyM:&imgrefurl=http://www.kuwait-history.net/vb/showthread.php?t=2024&docid=B3WPvDChql4TNM&imgurl=http://www.aljareeda.com/AlJarida/Resources/ArticlesPictures/2007/07/28/16802_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD.jpg&w=600&h=771&ei=9WKrT4KRA6qL4gToj7mYAg&zoom=1&iact=hc&vpx=766&vpy=95&dur=735&hovh=255&hovw=198&tx=126&ty=148&sig=109133067336952946212&page=1&tbnh=143&tbnw=113&start=0&ndsp=13&ved=1t:429,r:0,s:0,i:68
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هـ حني 1374ولد يف الزلفي ابلسعودية. توىل املسؤولية األوىل عن إدارة النفط منذ عام 
عني ِّ مديرًا إلدارة شؤون الزيت واملعادن، وكان أعلى منصب يف هذا احلقل، حىت أنشئت 

 هـ(. 1382 – 1380وزارة مستقلة للبرتول، فكان أول وزير يتوىل مسؤوليتها )
 

 عبدهللا خالد احلامت
 م(1995 – 1916هـ = 1415 – 1335)
 أديب وانقد صحفي.

 

 
 

ولد يف الكويت. أسهم يف أتسيس رابطة األدابء يف الكويت، وتوىلَّ فيها منصب األمني 
الصادرة عن الرابطة، وكان أول « البيان»هـ. كما توىلَّ رائسة حترير جملة 1386العام عام 

 هـ. 1386رئيس هلا، اليت صدر عددها األول عام 
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 عبدهللا رجب الفيلكاوي
 م(1985 – 1954هـ = 1405 – 1374)

 داعية جماهد.
هـ، التحق ابجملاهدين يف أفغانستان، 1398خترج من جامعة الكويت يف كلية اآلداب سنة 

الصحراوية  كانون األول )ديسمرب( يف حمافظة هيلمند  13ربيع األول،  20واستشهد يف 
 أبفغانستان، وكان أول شاب كوييت يشارك يف اجلهاد اإلسالمي هناك. 

 
 عبدهللا رجب حممد

 م(1986 – 1915هـ = 1406 – 1334)
 حمرر صحفي.

 

 
 

 ولد يف مدينة سنجة ابلسودان. صاحب أول ترمجة عربية لوثيقة حقوق اإلنسان. 
 

 عبدهللا بن سليمان احلصني
 م(2008 – 1933هـ = 1429 – 1352)

 تربوي، حمرر صحفي وإعالمي.
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من مواليد مدينة شقراء ابلسعودية. أول من افتتح مكتًبا للصحافة يف الرايض عام 
 هـ.1377

 
 عبدهللا سليمان العويد

 م(2000 – 1924هـ = 1421 – 1343)
 «.طامي»إعالمي رايدي. لقب بـ

هـ، وكان 1380الرايض حنو عام ولد يف بريدة ابلسعودية. أول من أسَّس إذاعة خاصة يف 
 صاحب ابتكارات متعددة.

 
 عبدهللا صاحل الربَدُّوين

 م(1999 – 1929هـ = 1420 – 1348)
 .شاعر مشهور، أديب وانقد يساري

 

 
 

 هـ(. 1394ولد يف قرية بردُّون من حمافظة ذمار ابليمن. أول رئيس الحتاد الكتاب اليمنيني )
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 عبدهللا بن صخر العامري
 م(2001 – 1942هـ؟ = 1421 – 1361)

 ثقايف إعالمي، شاعر غنائي.
 

 
 

ولد يف مدينة مطرح بسلطنة ُعمان، من أوائل املدر ِّسني ابملدرسة السعيدية مبسقط، مث عني ِّ 
هـ(، ومعًدا وخمرًجا للربامج، حىت أصبح أول 1390مذيًعا ابإلذاعة بعد أايم من افتتاحها )

 هـ.1393مدير عام هلا 
 

 عارف اليايف عبدهللا
 م(1986 – 1901هـ؟ = 1407 – 1319)

 وزير، حمام، أديب.
 

 
 

نشأ يف بريوت، حصل على الدكتوراه من السوربون، ليكون أول رجل من بريوت حيمل 
م( شكل أول حكومة، وكان لبنان آنذاك 1938ه )1357شهادة يف احلقوق، ويف عام 

 حتت احلكم الفرنسي.
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 بن عبدالرمحن امللحوق عبدهللا

 م(2008 - 1924هـ = 1429 - 1343)
 دبلوماسي.

 

 
 

هـ 1/5/1374من مواليد الرايض. أصدر وترأ  حترير صحيفة )أخبار الظهران( بتاريخ 
وكانت نصف شهرية، وتطبع يف بريوت، واعتربت أول صحيفة ظهرت يف املنطقة الشرقية 

 ابلسعودية. 
 

 عبدالغين خياطعبدهللا 
 م(1995 – 1908هـ = 1415 – 1326)

 إمام وخطيب احلرم املكي الشريف، من كبار العلماء.
 

 
 

انتقلت أسرته يف أواخر القرن الثاين عشر اهلجري من مدينة محاة ابلشام إىل مكة املكرمة. 
هـ عني ِّ إماًما 1346أول من سجَّل بصوته القرآن الكرمي مرتاًل يف السعودية. ويف عام 
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للمسجد احلرام ابالشرتاك مع الشيخ عبدالظاهر أبو السمح، واستمرَّ يف هذه اإلمامة اجلليلة 
هـ ضمن أول أعضاء هيئة كبار العلماء بعد أتسيسها 1391ثالثني عاًما. كما تعنيَّ عام 

 مباشرة. 
 

 عبدهللا عبداجمليد بغدادي
 م(2006 – 1922هـ = 1427 – 1341)

 تربوي أديب.

 
 

سي ندوة  من مواليد مكة املكرمة. كان أول مدير إلدارة التعليم مبكة، وواحًدا من مؤس ِّ
 املسامرات األدبية، أول ندوة تقام يف السعودية.

 
 عبدهللا بن علي احملمود

 م(1982 – 1909هـ = 1402 – 1327)
 عامل داعية، وجيه مستشار.
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ف هبا. واختري عضًوا يف اهليئة ولد يف إمارة الشارقة. أول مدير للشؤون اإلسالمية واألوقا
 التأسيسية لرابطة العامل اإلسالمي مبكة املكرمة.

 
 عبدهللا العلي املطوع

 م(2006 – 1926هـ = 1427 – 1345)
 داعية مصلح، وجيه ثري.

 

 
 

مجعية اإلرشاد »ولد يف الكويت. رائد يف العمل الدعوي واخلريي. أسهم يف أتسيس 
مجعية »هـ وكان أول عمل إسالمي مؤسسي ابلكويت، مث أنشأ 1370عام « اإلسالمية

 هـ وهي امتداد للسابقة. 1380يف مطلع سنة « اإلصالح االجتماعي
 

 عبدهللا عيسى حممود
 م(1988 – 1922هـ = 1408 –1340)

 زير دبلوماسي.و 
 

 

http://arabic.alshahid.net/biographies/56529/attachment/cllahiciise


229 
 

ولد يف )أفجوي( جنوب مقديشيو. أصبح يف عهد "الوصاية" أول رئيس وزراء للصومال 
 م(.1960 – 57)
 

 عبدهللا فاضل فارع
 م(2008 – 1926هـ = 1429 – 1354)
 تربوي، مرتجم، حزيب.

 

 
 

يا، اليت  من مواليد الشيخ عثمان التابعة حملافظة عدن. تعنيَّ أول عميد لكلية الرتبية العل
سني األوائل الحتاد األدابء والكتاب ابليمن، ومن  كانت نواة جلامعة عدن، من املؤس ِّ

 مؤسسي حزب البعث.
 

 عبدهللا بن فيصل آل سعود
 م(2007 – 1922هـ = 1428 – 1341)
 أمري شاعر سياسي. 
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هـ عني ِّ 1370آل سعود. يف عام  ولد يف الرايض، االبن األكرب للملك فيصل بن عبدالعزيز

وزيرًا للداخلية جبانب وزارة الصحة، فكان أول وزير للداخلية، واعترب أحد الرواد األوائل 
 لنهضة الرايضة يف بلده.

 
َزْيالن  عبدهللا قائد جِّ

 م(2010 – 1936هـ = 1431 – 1355)
 قائد عسكري.

 

 
 

سبتمرب عام  26لعسكرية اليت رتبت لثورة ولد يف مدينة تعز ابليمن أحد أبرز قيادة اخللية ا
م، حيث كان حينها قائًدا ملدرسة األسلحة، وهو الذي أصدر األوامر إلطالق 1962

 الشرارة األوىل لتفجري الثورة. 
 

 عبدهللا حمفوظ احلداد
 م(1996 – 1923هـ = 1417 – 1342)

 عامل.
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إنشاء جامعة األحقاف يف  ولد يف بلدة الديس الشرقية حبضرموت. من أبرز مشروعاته
هـ ورأ  جملس األمناء هبا، وتعترب أول مؤسَّسة جامعية علمية أكادميية 1415حضرموت عام 

 يف اليمن ال هتدف إىل حتقيق كسب جتاري.
 

 عبدهللا بن حممد بن مخيس
 م(2011 – 1920هـ = 1432 – 1339)

 أديب مؤر ِّخ حمقق.
 

 
 

القريبة من الرايض. أول رئيس للنادي األديب ابلرايض، ولد يف قرية امللقى بضواحي الدرعية 
 واعترب من أبرز مؤسسي الصحافة يف بلده.
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 عبدهللا بن حممد الرجراجي
 م(1978 – 1903هـ = 1399 – 1321)

 مكتيب مفهر .
 

 
 

ولد يف الرابط، عني ِّ موظًفا ابخلزانة العامة، واهتم بعمله فأصبح مبرور الوقت رائًدا يف علم 
 الواثئق واملكتبات ببلده.

 
 عبدهللا حممد العزب

 م(1989 – 1911هـ = 1409 – 1329)
 ضابط فقيه.

 

 
 

 هـ، وأسَّس هبا دائرة اإلفتاء.1364ولد يف معان ابألردن. أول مفت للقوات املسلحة عام 
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 عبدهللا حممد علي عريف
 م(1977 – 1916هـ = 1397 – 1335)
 صحفي إداري أديب.

 

 
 

ولد مبكة املكرمة، أول من رأ  جريدة يومية يف بلده )البالد(، وامتدت رائسته هلا إىل عام 
 هـ. 1375

 
 عبدهللا بن حممد الغامن

 م(2011 – 1937هـ = 1432 – 1356)
 تربوي رايدي.

 

 
 

ولد يف مدينة جالجل ابلسعودية. كفَّ بصره وهو صغري. منحته األمم املتحدة شهادة 
 هـ، وكان أول كفيف عريب يقف فيها. 1409تقدير عام 
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 عبدهللا جنم زهرون
 م(2010 – 1927هـ = 1431 – 1346)

 رئيس طائفة الصابئة املندائيني. وبلغتهم: الريش أمة )رئيس األمة(.
 

 
 

أول من جعل الصباغة )التعميد( حبوض ماء جار، كما  قلعة صاحل ابلعراق.ولد يف قضاء 
أرشدهم إىل التعميد اجلماعي بدل الفردي، وعني ِّ أول رئيس روحاين للطائفة املندائية مبوجب 

 م.22/11/1981مرسوم مجهوري بتاريخ 
 

 عبدهللا ولد أنويكظ
 م(2013 - 1933هـ = 1434 - 1352)

 دير(.رجل أعمال ثري )مليار 
 

 
 

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q="%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D9%88%D9%84%D8%AF+%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D9%83%D8%B8"&source=images&cd=&docid=T47eMczSv5_j8M&tbnid=2MX0VoGNKOOE_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.inchiri.net/nv/index.php&ei=yZ2HUZ_4BMfxOp31gKAJ&psig=AFQjCNEdhNLjXd-8dTIROJOFnXjOuRXMbA&ust=1367928616419829
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نشأ يف وادي أتوزيكت القريب من مدينة أطار مبوريتانيا. امتلك واحدة من أهم اجملموعات 
املالية يف غرب إفريقيا، وواحدة من أوىل اجملموعات اليت أدخلت النظام املصريف اإلسالمي إىل 

 البنوك املوريتانية.
 

 عبدهللا بن حيىي السالل
 م(1994 – 1917هـ = 1414 – 1336)

 رئيس اليمن.
 

 
 

هـ )آب 1383ولد يف صنعاء. مع صدور دستور مؤقت للجمهورية اليمنية يف عام 
 م( أصبح أول رئيس للجمهورية. 1963"أغسطس" 

 
 عبدهللا يوسف أمحد

 م(2012 - 1932هـ = 1433 - 1351)
 رئيس الصومال. 
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ابلصومال. توجه إىل إثيوبيا وأسَّس أول معارضه مسلحة تدعو إىل  من إقليم بونتالند

إسقاط نظام بري، وترأ  بذلك اجلبهة الوطنية الصومالية لإلنقاذ، مث انتخب أول رئيس 
هـ(، وقد اهتمه خصومه أبنه 1425م )2004أكتوبر  10حلكومة فدرالية صومالية يف 

د إنشاء أول كيان مسلح معارض للدولة املسؤول عن إدخال البلد يف أتون حرب أهلية بع
 وحتالف مع إثيوبيا العدو التقليدي للصومال من أجل حتقيق طموحه السياسي.

 
 عبداملالك بن عبدالقادر الطرابلسي

 م(1996 – 1900هـ = 1417 - 1318)
 تربوي رايدي. 

 

 
 

أول مدرسة يف عسري، مث إىل جند الفتتاح أوائل مدار   من السعودية، جاء من ليبيا.افتتح
 الرايض وما حوهلا.

 
 عبداجمليد ُشبكشي

 م(1991 – 1920هـ = 1411 – 1338)
 إداري وحمرر صحفي.
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  رائدها. تودع الصحافة عنوانه: به خاًصا ملًفا هتامة مؤسسة أصدرت .ُولد مبدينة جدة
 

 عبداحملسن حممد الرشيد البدر
 م(2008 – 1927هـ = 1429 – 1346)

 تربوي شاعر.
 

 
 

س رابطة األدابء، وأول أمني عام هلا. وكان انقًما على احلياة االجتماعية.  من الكويت. مؤس ِّ
 ذا نظرة مادية وعقل ماركسي، ويبدو اإلحلاد يف شعره.

 
 عبداملعز  عبدالست ار

 م(2011 – 1914هـ = 1432 – 1333)
 عامل داعية تربوي.
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مصر. اختاره اإلمام البنا يف أول مهمة دعوية أو جهادية يف أرض فلسطني، فزار العديد من 
 من بلداهنا، وواصل جهاده الدعوي يف مصر لتعبئة اإلخوان استعداًدا للجهاد.

 
 عبداملنعم سعودي

 م(2012 - 000هـ = 1433 - 000)
 رجل أعمال.

 

 
 
 للعديد من أنواع السيارات.من مصر. وكان أول من ابدر ابلتصنيع احمللي 

 
 عبداملنعم أبو العزم

 م(2003 – 1922هـ = 1424 – 1341)
 كيميائي وعامل فيزايء. 

من حمافظة الغربية مبصر. أول من حصل على دكتوراه العلوم يف جمال التكنولوجيا من كلية 
 إبجنلرتا، وعلى الدكتوراه يف كيمياء الزجاج من إجنلرتا أيًضا.  اهلندسة يف جامعة شفليد
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 عبداملنعم انصر الشافعي
 م(1979 – 1904هـ = 1399 – 1322)

 خبري وعامل اقتصاد.
من مصر. أول من أدخل مادة اإلحصاء يف التدريس اجلامعي مبصر، أنشأ معهد اإلحصاء 

صر والبالد العربية، أنشأ اجمللة م(، واجلمعية اإلحصائية يف م1947هـ )1367عام 
 اإلحصائية املصرية. ومن كتبه: مبادئ اإلحصاء )وهو أول مرجع إحصائي ابللغة العربية(.

 
 عبده حممود سالم

 م(1990 – 1916هـ = 1411 – 1335)
 طبيب وزير، مسهم يف اخلدمات الطبية.

 

 
 

ولد يف املنصورة. عضو أول جلنة للتخطيط القومي. أول من بدأ نظاًما للرعاية االجتماعية 
 الطبية يف دراسات اخلدمة االجتماعية مبعهدها ابإلسكندرية. 

 
 عبدالوهاب عبدهللا النعيمي

 م(2009 – 1944هـ = 1430 – 1366)
 صحفي وقاص روائي.
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 من نقابة الصحفيني.من املوصل. انل شهادة الصحفيني الرواد 
 

 عبدالوهاب علي الربلسي
 م(2001 – 1921هـ = 1421 – 1340)

 طبيب وزير.
 

 
 

س لقسم الفارماكولوجي بكلية  ولد يف القاهرة. أول من أدخل البنسلني إىل مصر، أول مؤس ِّ
 الطب  يف جامعة عني مشس، أول مدير عام للهيئة العامة للتأمني الصحي..

 
 عثمان حسن سرور

 م(1987 – 1921هـ = 1407 – 1340)
 جراح أعصاب مشهور، ابحث علمي إسالمي.
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ولد يف القاهرة. قام إبنشاء أول وأكرب قسم جلراحة املخ واألعصاب يف مصر والشرق 
 األوسط بكلية الطب  يف جامعة القاهرة، كما أنشأ اجلمعية املصرية جلراحي األعصاب. 

 
 عثمان بن عبدالعزيز بن حممد

 م(1999 – 1920هـ = 1420 – 1339)
ر.   قائد وزعيم إسالمي، عامل مفس ِّ

 

 
 

 رائد الصحوة اإلسالمية يف كردستان العراق.
 

 عثمان عبدالقادر حافظ
 م(1993 – 1910هـ = 1413 – 1328)

 صحفي أديب.
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مدرسة الصحراء، وكانت أول مدرسة ابتدائية  ولد يف املدينة املنورة. أسَّس مع أخيه علي
 تؤسَّس يف البادية، وخترَّج منها املئات. 

 
 عثمان عديل بدران

 م(2003 – 1919هـ = 1424 – 1338)
 كيميائي ومهند  زراعي وزير.

 

 
 

من مواليد قرية كوم أبو راضي يف مركز الواسطي مبحافظة بين سويف املصرية. أول رئيس 
لالستثمار واإلمناء الزراعي ابلسودان. أسهم يف إنشاء املعهد ألول لبحو  للهيئة العربية 

 الغاابت واملراعي ابلشرق األوسط يف سورية.
 

 عثمان علي نور
 م(2003 – 1923هـ؟ = 1424 – 1342)

 قاص  رائد.
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«. جملة القصة»م( ابسم 1960هـ )1380ولد يف أم درمان. أصدر أول جملة للقصة عام 
، ال يف جمال اإلبداع الفين، ولكن يف جمال النشاط العملي، «قصة القصرية يف بلدهأاب ال»ُعدَّ 

 إما إبصدار جمموعات من قصصه، وإما إباتحة الفرصة لغريه لينشر قصصه.
 م(.1954هـ )1374وكتابه األول يعد أول جمموعة قصصية نشرت يف السودان عام 

 
 عثمان وقيع هللا

 م(2007 –1925هـ = 1427 – 1343)
 فنان تشكيلي خط اط.

 

 
 

من مواليد رفاعة ابلسودان، من جيل الرواد الذين درسوا الفنون يف مدرسة التصميم 
ابخلرطوم، وهو الذي أدخل فنَّ الكاريكاتري إىل السودان، كما صمَّم أول عملة سودانية، 

 وصمَّم طوابع الربيد، والعلم السوداين القدمي. 
 

 عدانن حممد مججوم
 م(2004 - 1944هـ = 1425 - 1364)

 طبيب جرَّاح. 
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من احلجاز. اختري أول مدير ملركز امللك فهد للبحو  الطبية ابجلامعة. ألف كتااًب مشل 
 البحو  الطبية اليت أعدَّها، وكان أول كتاب سعودي ابللغة اإلجنليزية.

 
 عدانن ميسَّر

 م(1979 – 1921هـ = 1399 – 1340)
 فنان تشكيلي.

 

 
 

 اعتربه انقد فين رائد  املدرسة السورايلية يف الوطن العريب.  من حلب.
 

 العريب بن شقرون
 م(1984 – 1930هـ = 1404 – 1349)

 خمرج سينمائي.
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هـ. أخرج أغلبية األفالم القصرية 1370من فا . أجنز أول شريط مغريب يف فجر االستقالل 
الذي عدَّ « صديقتنا املدرسة»هـ، منها 1390حىت هـ 1375اليت أنتجها املركز املذكور منذ 

 أول فيلم مغريب واثئقي قصري أجنز فجر االستقالل.
 

 عرفات حممود حجازي
 م(2012 - 1932هـ = 1433 - 1351)

 صحفي رايدي وكاتب وطين. 
 

 
 

 من فلسطني. استقرَّ يف األردن. أسهم يف أتسيس النقابة املهنية ابألردن الصادر قانوهنا أول
 م(، وكان أول نقيب للصحافيني األردنيني.1953هـ )1373مرة عام 

 
 عز الدين إمساعيل عبدالغين

 م(2007 – 1929هـ = 1428 – 1348)
 أديب وانقد مشهور، ذو هنج حداثي.
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 هـ.1407ولد يف القاهرة، نظم أول مؤمتر دويل يف مصر حول النقد األديب العريب سنة 
 

 عز الدين حممد فراج
 م(1990بعد  – 1913هـ = 1410بعد  – 1331)

 عامل وخبري زراعي، كاتب علمي وموسوعي إسالمي.
 

 
 

من حمافظة سوهاج مبصر. أحد رواد الزراعة مبصر، أول من اندى ابلزراعة املكثفة واملتطورة 
 وضرورة استقالل الصحراء املصرية.

 
 عزيز سامي

 م(1984 – 1895هـ = 1404 – 1313)
 ، مرتجم.كاتب، تربوي

أول شاعر تركماين ينشر الشعر احلر بني شعراء «. أبو صميم»من تركمان العراق، من بلدة 
 الرتكمان.
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 عزيز بن صاحل العلي 
 م(1998 - 1927هـ = حنو 1419 - 1346)حنو 

 مهند  زراعي. 
 ُعرف بـ)عزيز العلي العزي(. 

 

 
 

)ذكر أنه أول كتاب نشر يف العامل ولد يف بغداد. له كتاب: البحث العلمي: تدوينه ونشره 
 العريب يف موضوع كتابة البحث العلمي يف العلوم الطبيعية ونشره(.

 
 عزيز صدقي

 م(2008 – 1920هـ = 1429 – 1339)
 مهند  وزير.

 

 
 

م(، 1959هـ )1379من مواليد القاهرة. قام برتكيب أول سيارة مصنوعة يف مصر سنة 
 االشرتاكية اليت اعتربت اللبنة األساسية يف التحول االشرتاكي.وشارك يف وضع القرارات 

 
 عصام هبيج

http://www.google.com.sa/imgres?q="%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2+%D8%B5%D8%AF%D9%82%D9%8A"&um=1&hl=ar&safe=active&biw=979&bih=409&tbm=isch&tbnid=QoHlnn8OenSjZM:&imgrefurl=http://www.alfikralarabi.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1247&docid=3R2bXsGTp0IhkM&imgurl=http://www.ikhwanonline.com/Data/2007/1/25/e52e7e5eee10.jpg&w=335&h=230&ei=vP9SULzLA4TG0QWziIHQCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=424&vpy=82&dur=856&hovh=184&hovw=268&tx=140&ty=123&sig=113221069565455075349&page=1&tbnh=150&tbnw=219&start=0&ndsp=10&ved=1t:429,r:1,s:0,i:71
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 م(2008 – 1931هـ = 1429 – 1349)
 قائد منتخب مصر والفرق العسكرية واندي الزمالك.

 

 
 

من اإلسكندرية مبصر. جنح يف الفوز ببطولة الدوري العام وكأ  مصر وكأ  األفروآسيوية، 
اتريخ الزمالك واألندية املصرية واإلفريقية، أول العب كرة يدخل جمال وكانت للمرة األوىل يف 

 السينما.
 

 عصام كاظم الراوي
 م(2006 – 1949هـ = 1427 – 1369)

 جيولوجي داعية.
 

 
 

ولد يف مدينة راوه مبحافظة األنبار يف العراق، حصل على املاجستري والدكتوراه يف علوم 
وم جبامعة بغداد، وكان أول طالب مُينح شهادة الدكتوراه من األرض )اجليولوجيا( من كلية العل
 جامعة بغداد يف هذا التخصص.
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 عفاف حممد صادق كردي 

 م(2007 - 1937هـ = 1427 - 1358)
 طبيبة رايدية. 

 من مواليد املدينة املنورة. ورد أهنا أول طبيبة سعودية. 
 

 عفت انجي
 م(1994 – 1905هـ = 1415 – 1323)

 تشكيلية.فنانة 
من مصر. أول فنانة مصرية يقتين من أعماهلا متحف الفن  احلديث ابلقاهرة، واعتربت رائدة 

 الفن  الشعيب يف بلدها. 
 

 عثمان عبداللطيف العثمان
 م(1985 – 1897هـ = 1405 – 1315)

 تربوي رايدي.
 

 
 

من الكويت.  أحد رجاالت الكويت، وأحد األساتذة األوائل الذين أرسوا دعائم التعليم 
 فيها. 
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 عالء أمحد فايز

 م(2012 - 1958هـ = 1433 - 1378)
 استشاري يف جراحة طب ِّ األطفال.

 

 
 

ولد يف القاهرة. انل دكتوراه اجلراحة العامة من كلية الطب ِّ جبامعة عني مشس، وانتخب 
للجامعة نفسها من بعد، واعترب أول رئيس منتخب يف اجلامعات املصرية، بعد أن رئيًسا 

منافًسا، ومل يكن من اإلخوان،  17ترشح للمنصب على قوائم اإلخوان املسلمني متخطًيا 
 لكن كان مدعوًما من قبلهم. وحقق عدًدا من اإلجنازات الطبية.

 
 علي أمني يوسف

 م(1976 - 1914هـ = 1396 - 1333)
 صحايف مشهور.

 
 

 والدته يف القاهرة. من رواد الصحافة املصرية والعربية. 
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 علي محدي اجلمال
 م(1979 – 1925هـ = 1399 – 1344)

 صحفي.
 

 
 

هـــ 1376ولــد يف القــاهرة. أول رئــيس لتحريــر وكالــة أنبــاء الشــرق األوســط عنــد إنشــائها عــام 
 م(.1956)

 
 علي بن سعد اخلرجي

 م(2011 – 1933هـ = 1432 – 1352)
 رسام كاريكاتري.

 
 

ـس الكاريكـاتري يف « العشـرية»والدته يف  إحـدى قـرى حمافظـة سـدير ابلسـعودية. ورد أنـه مؤس ِّ
 الصحافة السعودية، وأنه رائد هذا الفن  هبا. 

 
 علي سيدو الكوراين

 م(1992 – 1908هـ = 1412 – 1326)
 كاتب، دبلوماسي، مرتجم، لغوي.
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 ولد مبدينة عمَّان من أصل كردي. أول أردين جامعي. 
 

 علي شلش
 م(1993 – 1935هـ = 1414 – 1354)

 أديب، ابحث، مرتجم.
 

 
 

مبحافظة دمياط يف مصر. أول من كتب يف أدب أفريقيا، ترجم أدب  ولد يف مدينة فارسكور
 هذه القارة شعرًا، وقصًصا قصرية، ومسرًحا، وكشف عن تراثها الغين ابألشكال األدبية. 

 
 علي صدقي أزايكو

 م(2004 – 1942هـ = 1425 – 1361)
 ابحث يف التاريخ األمازيغي.
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س اجلنـــويب ابملغـــرب. مـــن املتخص ِّصـــني األوائـــل يف والدتـــه يف قريـــة إكـــران اتوينغـــت يف األطلـــ
 التاريخ األمازيغي، وله دراسات عديدة يف هذا اجملال ُنشرت يف جمالت وطنية ودولية.

 
 علي طالب هللا

 م(1984 – 1910هـ = 1404 – 1328)
 داعية إسالمي قيادي.

ولد يف بلدة القطينة القريبة من أم درمان ابلسودان. اعُترب أول مراقب عام لإلخوان املسلمني 
ابلسودان، على الرغم من أنه مل يكن حيمل هذا اللقب. وكان أول عضو ابهليئة التأسيسية 
للجماعة يف السودان، وأول من ابيع اإلمام البنا على دعوته. متكن من فتح أول دار علنية 

وان وأمساها )دار اإلخوان املسلمني( أبم درمان، وُعرفت فيما بعد ابملركز العام لإلخوان لإلخ
 املسلمني. 

 
 علي عبدالرمحن األمني

 م(1983 – 1904هـ = 1403 – 1322)
 قيادي حزيب وزير. 
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قسم القضاء الشرعي. تنقل قاضًيا شرعًيا يف أكثـر مـن  ولد يف اخلرطوم. خترج يف كلية غردون
 مدينة، وكان أول قاض شرعي يف اجلنوب، فأنشأ به احملاكم الشرعية.

 
 علي عبدالعزيز صربي

 م(2010 – 1919هـ = 1431 – 1338)
 مهند  مدين مشهور.

 

 
 

أبمريكا. أول من اهتمَّ  من مصر. حصل على الدكتوراه يف اهلندسة املدنية من جامعة إلينوى
  .بتأثري األمالح والكربيتات املوجودة يف مياه الرشح على املنشآت

 
 علي عبدالقادر حافظ

 م(1988 – 1909هـ = 1408 – 1327)
 من رواد الصحافة يف السعودية.
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  83علــى بعــد  هـــ مدرســة الصــحراء االبتدائيــة ابملســيجيد1365كمــا أسَّــس مــع أخيــه عــام 
كيلــو مــرتًا مــن املدينــة املنــورة، وهــي أول مدرســة لتعلــيم أبنــاء الباديــة يف اجلزيــرة العربيــة، وختــرج 

 منها املئات. 
 

 علي عبدالكرمي الدندشي
 م(2000 – 1907هـ = 1420 – 1325)

 قائد كشفي.
 

 
 

يف اللجنة  ولد يف قرية ابروخة التابعة ملنطقة تلكلخ السورية. أول عريب انتخب عضًوا
الكشفية العاملية. وقام بتأسيس أغلب اجلمعيات الكشفية العربية ونسبها إىل املكتب 

 الكشفي العاملي. أول مدير للرتبية الرايضية بسورية. 
 

 علي عبدالواحد وايف
 م(1992 – 1901هـ = 1412 – 1319)

 ابحث اجتماعي.
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مــــام مبركــــز انصــــر يف حمافظــــة بــــين ولــــد يف أم درمــــان ألب مصــــري. وهــــو ينتمــــي إىل قريــــة احل
 سويف. رائد علم االجتماع يف مصر.

 
 علي عشري زايد

 م(2003 – 1937هـ = 1424 –1356)
 أديب انقد.

 

 
 

مــــن مواليــــد قريــــة الوفائيــــة يف حمافظــــة البحــــرية مبصــــر. أُعــــري إىل ابكســــتان أســــتاًذا يف اجلامعــــة 
اإلسالمية الوحيدة هبا، وشارك يف أتسيس معهد اللغات فيها، وكان أول مدير له، ويف إنشـاء  

 كلية اللغة العربية فيها، وكان أول عميد هلا. 
 

 علي الفارس حماميد
 م(2007 – 1907هـ = 1428 – 1325)

 مناضل.
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هـ(، وصار من كبار 1358 – 1355من األوائل الذين اثروا على اإلجنليز يف فلسطني )
 قادة الثورة.

 
 علي فايق الربجاوي 

 م(2000 - 1916هـ = 1421 - 1334)
 أديب رس ام.

 
 

من مواليد برجا بلبنان، مـن أب لبنـاين وأم تركيـة. أول رس ـام أقـام يف فرنسـا معرًضـا عـن جمـازر 
 صربا وشاتيال. 

 
 علي بن حممد ابمحيش

 م(1977 – 1910هـ = 1397 – 1328)
 فقيه قاض خطيب.
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هـــ صــحيفة )الــذكرى( 1368مــن مواليــد مدينــة الشــيخ عثمــان مبحافظــة عــدن. أصــدر عــام 
 يفة دينية أسبوعية تصدر يف اجلنوب.وكانت أول صح

 
 علي حممد لقمان

 م(1978 – 1918هـ = 1398 – 1337)
 شاعر، صحفي، كاتب مسرحي.

 

 
 

أول صـحيفة عربيـة أسـبوعية يصـدرها عـريب مـن « أيـدن كرونيكـل»ولد يف عدن. رئيس حترير 
 عدن ابإلجنليزية. 

 
 علي حممود حممد حلمي 

 م(2010 - 1942هـ = 1431 - 1361)
 طبيب جر اح.
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وألول مرة )عام  -اليت صار من مواطنيها  -ولد يف القاهرة. افتتح يف السعودية 
هـ( اجلراحات اخلاصة ابلضعف اجلنسي وزرع األجهزة التعويضية، وأدخل فيها 1400

 جراحات التجميل اخلاصة بتشوهات األعضاء التناسلية. 
 

 علي بن مصطفى الطنطاوي
 م(1999 – 1909هـ = 1420 – 1327)

مة، بديع الزمان ونور اإلسالم.  عامل عالَّ
 امسه يف اهلوية حممد علي.

 

 
 

م(. وهــي أول جملــة 1931هـــ )1350ولــد يف دمشــق. أصــدر جملــة )البعــث اإلســالمي( عــام 
أدبيـــة إســـالمية تصـــدر يف ســـورية. وكانـــت لـــه جـــوالت يف عـــامل القصـــة أيًضـــا، فهـــو مـــن أوائـــل  
كتَّاهبا. وله دور طي ِّب يف صياغة قـانون األحـوال الشخصـية بسـورية. وهـو واضـع مشـروع هـذا 

جـــامع يف الــبالد العربيـــة يقـــوم علــى الشـــريعة اإلســالمية. كمـــا وضـــع القــانون، وهـــو أول قــانون 
 قانون اإلفتاء وجملس اإلفتاء األعلى يف سورية، وذلك ألول مرة. 

 ومن أولياته:
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 كانت أول خطبة له ضدَّ احملتل ِّ الفرنسي وهو فىت ابن أربع عشرة سنة. -
 أول من ألقى خطبة يف مسجد اجلامعة بدمشق. -
ـــ - رًا ابإلســالم يف إذاعــة حمطـــة الشــرق األدىن الــيت كانـــت تبــثُّ مـــن أول مــن حتــدَّ  مبش ِّ

 ايفا.
 

 علي مهيب
 م(2010 – 1935هـ = 1431 – 1354)

 رائد فن  الرسوم املتحركة يف الوطن العريب.
 

 
 

ولد يف مدينة السويس. أسَّس أول استوديو للرسوم املتحركة يف الشرق األدىن، وهو أول من 
اجلمعية »املتحركة ابلتلفزيون املصري، وأعلن عن قيام وإنشاء جملس إدارة أنشأ قسم الرسوم 

 ، وهي أول مجعية من نوعها يف الشرق.«املصرية للرسوم املتحركة
 

 ُعليَّة علي املنزالوي
 م(2004 – 000هـ = 1425 – 000)

 
زوجهـا نسـبة إىل شـهرة « عليـة الفـار»من رائدات العمـل االجتمـاعي يف مصـر. ُعرفـت ابسـم 

 «.زكي الفار»
 هـ.1380أسَّست أول مصنع للعب األطفال يف مصر عام 
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 عمر بونغو أوندميبا
 م(2009 – 1935هـ = 1430 – 1354)

 رئيس الغابون. 
 امسه السابق: ألربت بريانرد بونغو. 

 

 
 

ولد يف بلدة ليواي جنوب شرق البالد ألسرة ريفية تعمل يف الزراعة. التحق ابلقوات اجلوية 
الفرنسية أايم احتالهلا لبالده، فكان أول رجل أسود خيدم يف القوات الفرنسية بتشاد حىت 

م( يف بلد 1973هـ )1393م(. اعتنق اإلسالم عام 1958هـ )1378استقالل الغابون عام 
 (، وغريَّ امسه ليصبح احلاج عمر بونغو. %12لمون أقلية )يشكل فيه املس

 
 عمر سامل ابعبَّاد

 م(1995 – 1919هـ = 1415 – 1338)
 حقوقي إداري سياسي.
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يف حضـرموت. أسَّـس أول تنظـيم سياسـي يف حضـرموت  ولـد يف مدينـة الغرفـة مبديريـة سـيؤون
هــ، وأسَّـس كـذلك ورأ  املـؤمتر الشـعيب، الـذي بـرز 1367عام « مجعية الغرفة التعاونية»ابسم 

 .(م1963هـ ) 1383إقليمًيا ودولًيا عام 
 

 عمر سامل طرموم
 م(1993 – 1927هـ = 1413 – 1345)
 داعية قيادي رايدي.

 

 
 

مــن مدينــة الــوهط مبحافظــة حلــج، مــن أوائــل رجــاالت احلركــة اإلســالمية ابلــيمن، ولعلــه ســبق 
الزبريي يف االنتساب إليها، فكانت عالقته جبماعة اإلخوان املسلمني أواخـر عقـد األربعينيـات 
امليالديـة، وكــان حينهــا مهــاجرًا يف احلبشــة، وقــد كتـب لصــحيفة اإلخــوان مبصــر، وراســل اإلمــام 

سي النادي الثقايف االجتماعي اإلسالمي بتعز، والرجل األول يف احلركة حسن البن ا. أحد مؤس ِّ
 اإلسالمية هبا.

 
 عمر بن عبدالعزيز املرتك

 م(1985 – 1932هـ = 1405 – 1351)
 فقيه قاض.

ولــد يف بلــدة شــقراء بنجــد، التحــق ابلدراســة يف كليــة الشــريعة ابلــرايض حــىت ختــرج منهــا عــام 
ابُتعــث مــن قِّبــل رائســة القضــاة إىل مصــر، وأول طالــب تعــادل شــهادته  هـــ. أول طالــب1377

 .من كلية الشريعة ابلرايض بشهادة كلية الشريعة ابألزهر
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 عمر عبدالفتاح الت ِّلِّْمساين

 م(1986 – 1904هـ = 1406 – 1322)
 املرشد العام لإلخوان املسلمني يف مصر.

 

 
 

هـــ، ومتــرَّن علــى احملامــاة، واختــذ لــه مكتًبــا، 1352ولــد يف القــاهرة. ختــرج يف كليــة احلقــوق عــام 
وانضــمَّ إىل مجاعــة اإلخــوان املســلمني، فكــان أول حمــام ينضــمُّ للجماعــة، ويوقــف فكــره وجهــده 

 للدفاع عنها. 
 

 عمر عبدهللا اجلاوي
 م(1997 – 1938هـ = 1418 – 1357)

 صحفي. كاتب سياسي حزيب، حمرر
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« التجمـــع الوحـــدوي اليمـــين»ولـــد يف قريـــة الـــوهط بـــوادي حلـــج يف حضـــرموت. أنشـــأ حـــزب 
 عقب قيام الوحدة، وأسَّس أول وكالة أنباء مينية.

 
 عمر حممد التومي الشيباين

 م(2001 – 1930هـ = 1421 – 1349)
 ابحث تربوي.

 

 
 

بليبيـا. مـن رواد الرتبيـة والتعلـيم يف ليبيـا منـذ االسـتقالل، وهـو أحـد الـذين وضـعوا  من مصراتة
 أسس خطة التعليم وفلسفة املناهج التعليمية والرتبوية.

 
 عمر ميتا

 م(1982 – 1892هـ = 1402 – 1310)
 الزعيم الياابين املسلم، رائد الدعوة اإلسالمية يف الياابن.

 

 

http://ar.muslimvillage.com/2012/04/29/22556/umar-mita-japanese-translator-of-quran/umar-mita-japanese-translator-of-quran/
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قلــوب مســلمي اليــاابن، فقــد كــان مــن الرعيــل األول الــذي شــهدته احتــلَّ مكانــة ســامية يف  

 .احلركة اإلسالمية هناك
 

 عواطف أمحد عبداجلليل
 م(2012 - 1929هـ = 1433 - 1348)

 حمررة صحفية علمية رايدية. 
هـ 1385من مواليد املنيا. انلت امليدالية الذهبية للصحافة يف عيدها املئوي عام 

م( لكوهنا أول حمررة علمية يف الصحافة العربية من السيدات، أول عضو عريب 1965)
 إفريقي مبجلس إدارة االحتاد العاملي للمشتغلني ابلعلوم. 

 
 عيسى بن بلقاسم الفاخري

 م(1999 – 1904هـ = 1420 – 1322)
 فقيه مالكي مشارك.

 

 
 

ولد يف مدينة أجدابيا بليبيا. أول أستاذ يلقي حماضرات يف اجلامعة اإلسالمية: جامعة عمر 
 املختار. 

 
 عيسى بن سلمان آل خليفة

 م(1999 – 1933هـ = 1419 – 1352)

http://essa99.jeeran.com/
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 أمري البحرين.
 

 
 

هـــ، 1385البحــريين عــام ولــد يف اجلســرة. يف عهــده أصــدرت أول عملــة وطنيــة هــي الــدينار 
 وافتتح ميناء سلمان، وتشكل جملس الدولة، الذي صار من بعد جملس الوزراء.

 
 عيسى صقر

 م(2000 – 1940هـ؟ = 1421 – 1359)
 فن ان تشكيلي.

 

 
 

 من الكويت. أول من أدخل فنَّ النحت فيها.
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 عيسى عبده إبراهيم
 م(1980 – 1901هـ = 1400 – 1318)

 اإلسالمي ورائد البنوك اإلسالمية.خبري االقتصاد 
 

 
 

رائد البنوك اإلسالمية حبق، وله «. ميت غمر»من مصر. أسَّس أول بيت إسالمي يف 
 يف قيامها وانتشارها يف العامل العريب واإلسالمي.  –بعد هللا تعاىل  –الفضل 

 
 عيسى مكي أزرق

 م(2011 - 1931هـ = 1432 - 1350)
 داعية قيادي.

 

 
 

من مواليد أم درمان ابلسودان. التحق بدعوة اإلخوان املسلمني ضمن الرعيل األول من 
( وثيقة من واثئق مجاعة اإلخوان يف 2000هـ. كان حيتفظ أبكثر من )1371الدعاة عام 

 السودان، ولذلك اعترب املرجع األول للحركة اإلسالمية هبا. 
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 أبو العينني شعيشع
 م(2011 – 1922هـ = 1432 – 1341)

 نقيب قرَّاء مصر.
 

 
 

ولد مبدينة بيال يف حمافظة كفر الشيخ مبصر. كان أول قارئ من مصر يقرأ ابملسجد األقصى 
 يف اخلمسينات امليالدية. 
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 حرف الغني
 

 غازي عبدهللا البيايت
 م(1999 – 1925هـ؟ = 1420 – 1344)

 صحفي ورسام كاريكاتري.
 

 
 

د الفكرة الشعبية يف ولد يف بغداد. اعُترب أول  رس ام كاريكاتري بطابع عراقي، حيث كان جيس ِّ
 لقطات مثرية.

 
 غامن عبيد غباش

 م(1989 – 1946هـ = 1409 – 1366)
 كاتب صحفي وانشط سياسي اجتماعي.

 

 
 

 ولد يف ديب. رأ  أول احتاد كرة قدم يف اإلمارات. 
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 غسان انيف عبداخلالق

 م(2004 – 1951هـ = 1425 – 1371)
 إعالمي ثقايف.

 من لبنان. أسَّس وترأ  ملدة سبع سنوات يف ابريس أول مهرجان للسينما العربية.
 

 غنيمة فهد املرزوق
 م(2013 - 1941هـ = 1434 - 1360)

 صحافية رايدية.
من مواليد مدينة الكويت. أول رئيسة حترير يف الكويت، ولذلك اعتربت رائدة الصحافة 

 النسائية هبا. 
 

  



271 
 

 الفاءحرف 
 

 الفاتح أمحد النور
 م(2000 - 1923هـ = 1420 - 1342)

 صحفي.
 

 
 

ولد يف مدينة األبيض ابلسودان. أنشأ أول مطبعة على نطاق السودان خارج العاصمة. 
 ، ورأ  حتريرها.«كردفان»هـ أول صحيفة سودانية خارج العاصمة وهي 1364أصدر عام 

 
 فاروق حممد سعيد خورشيد

 م(2005 - 1928= هـ 1425 - 1347)
 أديب روائي، كاتب وانقد شعيب.

 

 
 

 ولد يف القاهرة. أول مدير إلذاعة الشرق األوسط، وإذاعة الشعب. 
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 فاروق وجدي إبراهيم

 م( 2012 - 1936هـ = 1433 - 1355)
 فنان تشكيلي. 

 

 
 

فنان ( أغنية للموسيقار حممد عبدالوهاب، وكان أول 29من مواليد كفر الشيخ مبصر. رسم )
 تشكيلي يقوم هبذا العمل.

 
 فاروق يوسف حيب

 م(2000 - 1938هـ = 1421 - 1357)
 قس  كلداين، ابحث لغوي

 

 
 

من مدينة املوصل. يف بغداد سعى يف أتسيس كلية اببل اإلهلية للدراسات التارخيية والدينية 
 والفلسفية، وصار أول عميد هلا.
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 فاطمة عبداملنعم عنان

 م(2002 - 1919 هـ =1423 - 1338)
 تربوية حزبية متحررة.

ولدت يف دكرنس مبحافظة الدقهلية. مدر ِّسة وانظرة ألول مدرسة نظامية للبنات، أول من 
اجلنسية « الرتبية»دعا إىل عيد املعلم. دافعت عن التعليم املختلط وحاربت من أجل إدخال 

 للفتيات.
 

 فاطمة حممد عبيد
 م(1983 - 000هـ؟ = 1403 - 000)

 داعية صبور وانشطة اجتماعية إسالمية.
 هـ.1363من أوائل األخوات الاليت عملن مع اإلمام الشهيد حسن البنا عام 

 
 فايز حممد حالوة

 م(2002 - 1932هـ = 1423 - 1351)
س املسرح السياسي يف مصر.   كاتب وممثل وخمرج مسرحي. مؤس ِّ

 

 
 

الشيخ إبراهيم التابعة ملدينة )قويسنا( مبحافظة  املنوفية. أول من أدخل إىل  ولد يف  كفر
 مصر منوذج الكباريه السياسي من أورواب.
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 فتحي أمحد اخلويل

 م(2010 - 1922هـ = 1431 - 1341)
 داعية تربوي حمسن كرمي.

 

 
 

مبحافظة القليوبية يف مصر، انتقل إىل  والدته يف قرية برشوم الكربى التابعة ملركز طوخ
السعودية ليدر ِّ  يف معاهدها وكلياهتا. مث كان أميًنا للتوعية اإلسالمية جبدة ومشرفًا على 
مدار  لتحفيظ القرآن الكرمي، وكر ِّم لكونه أول مدير للمعلمني جبدَّة، وأنشأ فيها )مدار  

  اخلاصة هبا، وخرَّجت املئات من هـ، فكانت أوىل املدار 1388التيسري( اخلاصَّة عام 
 الشباب السعوديني والعرب. 

 
 

 فتحي حسني
 م(2000 - 1919هـ؟ = 1421 - 1338)

 مصو ِّر فوتوغرايف رايدي.
 

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q="%D9%81%D8%AA%D8%AD%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D9%84%D9%8A"&source=images&cd=&docid=zO0gSBqbdFuDZM&tbnid=53_x4RRt4Y7ifM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ikhwanwiki.com/images/1/1f/&ei=I-eYUeykDcXgPJnegbgN&psig=AFQjCNEcZMmvygBRFs2h-dfsJ6NGKvPuDw&ust=1369061528583993
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يف النوبة مبصر. كوَّن مع صديقه رشاد القوصي أول وكالة مصورة  والدته يف قرية االمباركاب
ابلقاهرة، أحبَّ املوضوعات ذات الطبيعة اخلطرة، أبرزها تسجيله ثورة اليمن، فكان أول 

 صحفي يدخلها، وكاد يفقد حياته فيها.
 

 فتحي حممد البلعاوي 
 م(1996 - 1929هـ = 1417 - 1348)

 مناضل تربوي.
بلعا التابعة لطولكرم بفلسطني. أسهم يف أتسيس أول تنظيم طاليب فلسطيين ولد يف قرية 

م( ُعرف برابطة طلبة فلسطني، وكان أول سكرتري هلا، شارك يف 1951هـ )1371عام 
إنشاء نقابة املعلمني الفلسطينيني وانتخب أول نقيب هلا، وأسهم يف أتسيس أول جملة 

 هـ.1390)العروبة( عام 
 

 ة )فتحي يكن(فتحي حممد عناي
 م(2009 - 1933هـ = 1430 - 1352)

 داعية إسالمي منظ ِّر مقع ِّد. 
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سي احلركة اإلسالمية بلبنان، ومما كتـب  من مواليد طرابلس الشام. من الرعيل األول بني مؤس ِّ

 فيه: فتحي يكن رائد احلركة اإلسالمية املعاصرة يف لبنان/ علي الغا.
 
 

 فرانك شارلس سكران
 م(1978 - 1895هـ = 1398 - 1312)

 حمام. 
 

 
 

من مواليد قرية الرينة التابعة لقضاء الناصرة بفلسطني، اخنرط يف صفوف اجليش األمريكي، 
وبعد تسرحيه حصل على شهادة )أستاذ( يف احلقوق السياسية، ومار  احملاماة هناك، فكان 

 أول عريب أحرز الرتخيص ابلعمل حمامًيا.
 

 فريد هللا ويردي
 م(2007 - 1924هـ = 1428 - 1343)

 موسيقار رايدي.
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من العراق. أسهم يف أتسيس أول مكتبة موسيقية، اليت حتولت إىل مركز للدراسات املوسيقية، 
 ولقب برائد التأليف املوسيقي يف العراق.

 
 فضل أمحد نور

 م(2013 - 000هـ = 1434 - 000)
 فلكي أكادميي. 

أكادميي يف علم الفلك ابململكة، ولذلك كلفته وزارة املالية من السعودية أول متخصص 
إبعداد احلساابت الفلكية اليت حيتاجها التقومي، الذي تقوم إبصداره، مثل حتديد أوقات 
الصلوات اخلمس، وأوائل الشهور القمرية، وحنو ذلك. ومت إصدار أول نسخة من هذا التقومي 

جنازًا كبريًا يف ذلك الوقت، مع البداايت األوىل لظهور هـ، وكان إ1392)تقومي أم  القرى( عام 
احلاسبات اآللية والربجمة اإللكرتونية، وكان الرائد يف إنشاء وتشغيل الساعة الناطقة يف ميدان 

 الصفاة ابلرايض.
 

 أبو الفضل ألشي بك
 م(2000 - 000هـ؟ = 1421 - 000)

 رئيس أذربيجان.
هو أول رئيس انتخب بشـكل دميقراطـي ألذربيجـان بعـد احنـالل االحتـاد السـوفييت، مث حتـالف 

 هـ، ووضع حتت اإلقامة اجلربية حىت مات.1413حيدر علييف مع العسكر فأطيح به سنة 
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 فهد األمحد الصباح

 م(1990 - 1940هـ = 1410 - 1359)
 وطين رايضي.

 

 
 

أمري من آل الصباح ابلكويت. أول كوييت اخنرط يف سلك الفدائيني الفلسطينيني وقاتل 
 هـ. 1389معهم وُجرح يف معركة العرقوب 

 
 فهد بن عبدالعزيز آل سعود

 م(2005 - 1921هـ = 1426 - 1340)
 ملك السعودية.
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امللك سعود سنة ولد يف الرايض. عني ِّ أول وزير للمعارف عندما استحدثت يف عهد أخيه 
هـ. دعم اجملاهدين يف أفغانستان ضدَّ احلكم الشيوعي، وكان أول معرتف ابلدولة 1373

اإلسالمية اجلديدة فيها بعد أن كتب هللا هلم النصر، وكذا قضية البوسنة واهلرسك، وكوسوفا. 
لنسخ يف وأنشأ جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف ابملدينة املنورة، ووزع منه ماليني ا

أحناء العامل، وأصدر ثالثة مراسيم ملكية مهمة تتعلق بنظام احلكم، ونظام الشورى، ونظام 
 املقاطعات.

 
 فؤاد أفرام البستاين

 م(1994 - 1906هـ = 1414 - 1324)
 كاتب موسوعي.

 

 
 

ــــس صــــفحة ثقافيــــة يف جريــــدة  ُعــــدت مــــن أوائــــل « البشــــري»ولــــد يف ديــــر القمــــر بلبنــــان. أسَّ
 صفحات األدب يف الوطن العريب. 

 
 فؤاد داب س

 م(2002 - 1930هـ = 1423 - 1349)
 هاو، رائد يف البحث عن الذاكرة املصورة.
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الربيديــة واخلــرائط والرســومات، مــن لبنــان. اهــتمَّ جبمــع الصــور الفوتوغرافيــة القدميــة والبطاقــات 
وكــان يلجــأ إليهــا إلثبــات قناعــات تتعلــق ابلنســيج االجتمــاعي والعمــراين للبنــان خاصــة وبــالد 
الشام عامة، ونشر أحبااًث عـن التصـوير الشمسـي يف املشـرق تعتـرب أساًسـا لدراسـات مسـتقبلية. 

 وأصدر ثالثة كتب يف هذا التخصص.
 

 فؤاد ذكري
 م(1983 - 1923ه =  1403)

 قائد عسكري حبري )فريق أول(.
 

 
 

من أبناء العريش مبصر. أول قائد مصري للبحرية يقود أسطوهلا احلريب ويقوده إىل انتصار، 
 هـ. 1393منذ عصر إبراهيم ابشا، وذلك يف حرب رمضان 

 
 فؤاد رزق سعد

 م(1983 - 1931هـ = 1403 - 1350)
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 حمرر صحفي.
 

 
 

س أول رابطة للصحفيني العرب يف القد  والضفة الغربية من مواليد قرية أم الفحم،  مؤس ِّ
 .م(1979هـ )1399عام 
 
 

 فؤاد عمر
 م(2003 - 000هـ = 1423 - 000)

 إذاعي رائد

 
 

سي إذاعة ركن السودان وآخر مدير هلا، وأول مدير إلذاعة وادي  من مصر. أحد مؤس ِّ
 النيل. 

 
 فؤاد معروف اخلشن

 م(2006 - 1924هـ = 1427 - 1343)
 شاعر. 
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ولــد يف الشـــويفات بلبنـــان. مـــن أوائــل الـــذين كتبـــوا القصـــيدة احلــر ة يف الشـــعر العـــريب احلـــديث 
" الــــيت نشــــرها عــــام  واعتربهتــــا الناقــــدة ســــلمى اخلضــــراء اجليوســــي  1946بقصــــيدته "أان لــــوالكِّ

كتــب شــعر   القصــيدة الــيت متثــل البدايــة احلقيقيــة للشــعر العــريب احلــديث، وأنــه أو ل شــاعر عــريب
م، وانزك 1947التفعيلــــة، وســــبق هبــــا بــــدر شــــاكر الســــياب بقصــــيدته "هــــل كــــان حب ــــا" عــــام 

 م. 1947املالئكة بقصيدهتا "الكولريا" عام 
 

 
 فوزي بن تركي آل مخيس

 م(1997 - 1941هـ؟ = 1418 - 1360)
 إعالمي.
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اخلليج العريب من ولد يف السموع التابعة للخليل. أول من قدم البث املباشر لإلذاعة يف 
هـ، وأول من كتب وأخرج مسلساًل يف ثالثني حلقة يف اإلذاعة 1389إذاعة قطر سنة 

 املذكورة...
 

 فوزي جالل
 م(2007 - 1933هـ = 1428 - 1352)

 معل ِّق رايضي.
 

 
 

م(. اعتـــرب أول معـــد  1954هــــ )1374والدتـــه يف بورســـعيد مبصـــر، انتقـــل إىل الكويـــت عـــام 
 رايضي إبذاعة وتلفزيون الكويت.ومقد ِّم ومعلق 

 
 

 فوزي السيد
 م(1985 - 1918هـ = 1405 - 1337)

 طبيب، نقايب عريب.
خترج يف كلية الطب  جبامعة اإلسكندرية. أول أمني عام لالحتاد الدويل لنقاابت العمال 

 .هـ1385العرب عام 
 

 فوزي عبداجمليد القاوقجي
 م(1977 - 1892هـ = 1397 - 1310)
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 عسكري.قائد 
 

 
 

ولد يف طرابلس الشـام، ختـرَّج يف املـدار  العثمانيـة، وضـابطًا يف اجلـيش العثمـاين مـن املدرسـة 
م(. أقــام يف الســعودية بضــع ســنوات، وســاهم يف بنــاء القــوات 1912هـــ )1330احلربيــة ســنة 

 العسكرية احلديثة فيها، فكان أول رئيس أركان للجيش السعودي. 
 
 

 فوزية أمحد نعمان
 م(2010 - 1948هـ = 1431 - 1368)

 تربوية رايدية.
سي جهاز حمو األمية وتعليم الكبار، وقطاع  من اليمن. من أقدم الرتبوايت فيها، من مؤس ِّ
تعليم الفتاة، ودافعت عن حقوق املرأة سياسًيا واجتماعًيا وثقافًيا )حسب سياسية احلكومة(، 

سات االحتاد النسائي اليمين  .وهي من مؤس ِّ
 

 يلكس تورف
 م(1981 - 1893هـ = 1401 - 1311)

 مستشرق تشيكي.
أسهم يف أتليف أول كتاب تشيكي للتاريخ العاملي نشر حتت عنوان: اتريخ النوع البشري، 

 بينها جزءان عن اتريخ اخللفاء، من النيب صلى هللا عليه وسلم إىل الغزو املغويل. 
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 فيوليت بنيلوب ديكسون
 م(1991 - 1896هـ = 1411 - 1314)

 مستشرقة.
ولدت يف جوتباي بلنكولن شاير يف بريطانيا. يقال إهنا أول من التقط الصور الفوتوغرافية 

 يف الكويت. 
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 حرف القاف
 

 أبو القاسم أمحد سعد هللا
 م(2013ـ  1930هـ = 1435ـ  1349)

 مؤر ِّخ أديب.
 

 
 

والدته يف )ممار( ابلصحراء اجلزائرية ألسرة فقرية. ارتبط امسه مبيالد أول قصيدة من الشعر 
مار  عام  25احلر يف بلده، وكانت بعنوان "طريقي"، نشرها يف جريدة البصائر )الثانية( يف 

 م، بعد نظم هذا اللون من الشعر يف العراق بنحو ثال  سنوات ]بل مثان وتسع[. 1955
 

 ودقاسم مطر 
 م(2012 - 1961هـ = 1433 - 1381)
 كاتب مسرحي. 

 

 
 

من مواليد بغداد. أسَّس أول موقع إلكرتوين للمسرح العريب، أبحدا  وحركة املسرح، 
 ومساه "مسرحيون". 
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 قحطان حممد الشعيب

 م(1981 – 1920هـ = 1401 – 1338)
 للجيش.أول رئيس جلمهورية اليمن اجلنويب ورئيس للوزراء، وأول قائد 

 

 
 

 قرشي حممد حسن
 م(1995 – 1915هـ = 1416 – 1334)
 أديب وحمرر صحفي.

من مواليد مدينة أم درمان ابلسودان. وأقام أول مهرجان للمدائح النبوية يف املسرح القومي 
 أبم درمان.

 
 قويدر بن عيسى علية

 م( 2003 - 000هـ = 1424 - 000)
 عامل فقيه. 
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هـ، وأنشأ هبا كذلك 1376من اجلزائر. أسَّس أول خلية جبهوية بسيدي عيسى عام 

 املعهد اإلسالمي القرآين. 
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 حرف الكاف
 

 السعيد كرمية
 م(1984 – 1906 = هـ1404 – 1324)

 رايدية. تربوية
 شهادة على حصلت مصرية أول فهي متعددة، جماالت يف أولوايت حققت مصر. من

 فوزية األمرية مبدرسة اثنوي مدرسة وأول إبجنلرتا، ويستفيلد كلية من احلديث التاريخ يف جامعية
 يف وزارة وكيلة وأول والبنات، للبنني الثانوي للتعليم مديرة وأول انظرة، وأول ببوالق. للبنات

 هـ.1380 عام اجلمهورية وسام على حصلت سيدة وأول والتعليم، للرتبية العريب املوالع مصر
 بذلك ومحلت والثانوية، اإلعدادية املرحلتني يف املختلط ابلتعليم اندى من أول أهنا املؤسف ومن
 االشرتاكي. االحتاد يف للمرأة )أمينة( وعي ِّنت كاجلبال. ذنوابً 
 

 السامرائي توفيق بن كمال
 م(1999 – 1914 = هـ1419 – 1333)

 النسائية. األمراض يف رايدي طبيب
 

 
 

 الرواد ملتقى هليئة رئيًسا انُتخب هـ.1370 عام أستاذ درجة إىل رُقي عراقي أول سامراء. من
  فيه. جيل وأستاذ العراق يف الطب   ومؤرخ البارزين األطباء من بغداد. يف

 
 الطويل زكي كمال
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 م(2003 – 1922 = هـ1424 – 1341)
 موسيقار.

 

 
 

  ملوريتانيا. وطين نشيد أول حلن األغاين. تلحني احرتف القاهرة. يف ولد
 

 كمال حممد إبراهيم
 م(2007 - 000هـ = 1428 - 000)
 سينمائي رايدي. 

 

 
 

 من مواليد اخلرطوم. أول سينارست وخمرج سوداين بقسم اإلنتاج السينمائي. 
 

 كمال جنيب
 م(2013 - 1917هـ = 1434 - 1335)

 كاتب صحفي، مثقف طريان رايدي.



291 
 

 
 

م، كرَّمته 1948من القاهرة. أول من كتب عن كرة السلة، وأصدر أول جملة للطريان عام 
 أمريكا واعتربته رائد الثقافة اجلوية يف العامل. 

 
 البتانوين حسن الدين كمال

 م(2011 – 1936 = هـ1432 – 1355)
 رائد. بيئة وخبري نبات عامل
 العلوم منظمة رئيس وانئب فيينا، يف اإلنسان لبيئة العاملية املنظمة رئيس املنوفية. حمافظة من

 البيئة روَّاد جائزة منها عديدة، جوائز حصَّل الصحراء. حبو  معهد ورئيس اإلسالمي، ابلعامل
 للبيئة. املتحدة األمم برانمج من
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 الالم حرف
 

 اخلوري لطفي
 م(1988 – 1923 = هـ1408 – 1342)

 الشعيب. الرتا  يف خبري ابحث
 

 
 

 أصدرها شعبية، تراثية عراقية جملة أول وهي الشعيب( )الرتا  جملة حترير رأ  املوصل. يف ولد
 العلوجي. عبداحلميد مع ابلتعاون

 
 لطفية عبداحلميد اخلطيب

 م(1977 - 1924هـ = 1397 - 1345)
 طبيبة وانشطة تربوية نسائية رايدية. 

والدهتا يف مكة املكرمة. كانت وراء أول مستشفى خاص ابلوالدة. مث كانت أول مفتشة 
  .هـ1377يف تعليم البنات ابملنطقة الغربية، وأسَّست أول جملس لألمهات عام 

 
 لطفية حممود النادي

 م(2003 – 1906هـ = 1424 – 1324)
 طيَّارة.

األول يف السباق الدويل للطريان الذي أقيم أول طيارة يف مصر والعامل العريب، وفازت ابملركز 
 بني القاهرة واإلسكندرية.
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 ملياء عباس الشهايب 

 م(2011 - 1961هـ = 1432 - 1381)
 طبيبة. 

من البحرين. أول طبيبة حبرينية حتصل على الزمالة الكندية يف طب ِّ العائلة، وأول من أدخل 
 الطبَّ البديل يف البحرين. 

 
 لورا األسيوطي

 م(1977 – 1925هـ = 1397 – 1344)
 شاعرة.

ولدت يف مدينة احمللة الكربى مبحافظة الغربية يف مصر، اعتربت رائدة يف جمال شعر 
 الرحالت، فمعظم شعرها وصف للبحر واآلاثر واألماكن السياحية. 

 
 لوسي يعقوب ميخائيل

 م(2012 – 1935هـ = 1433 – 1354)
 (.كاتبة أديبة، ُعرفت بـ)بنت سيناء
 والدها عميد أقباط منيا القمح.

من اإلسكندرية. حصَّلت جوائز عديدة، منها شهادة الرايدة للمرأة املصرية من نقابة 
 الصحفيني.

 
 لؤي بن أمحد سامي األاتسي

 م(2003 – 1926هـ = 1424 – 1344)
 رئيس سورية.
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لدولة، ومهَّد الطريق ولد يف محص. هو الذي كرَّ  مبادئ حزب البعث وأول من طبَّقها يف ا
بذلك ملن أتى بعده، فعليه آاثم السوريني الذين ذاقوا أنواع القهر والتنكيل واجلوع والكبت 

 والتعذيب والتخلف من جرَّائه.
 

 لويس حنا عوض
 م(1990 – 1914هـ = 1411 – 1333)

 كاتب ومفكر اشرتاكي.
 

 
 

يف حمافظة املنيا. زعم أنه أول من ابتدع احلداثة الشعرية يف  ولد يف قرية شارونة مبركز مغاغة
 ديوانه "بلوتو الند". 

 
 ليان عزيز ديراين

 م(1991 – 1909هـ = 1412 – 1327)
 أديب مرتجم.
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ولد يف دمشق، من أوائل من أسهموا يف التجمعات األدبية يف سورية، مثل )ندوة املأمون( 
 كر احلديث(. واعترب من رواد القصة القصرية يف سورية. و)رابطة الكتاب العرب( و)مجاعة الف

 
 ليفون كيشيشيان

 م(1984 – 1917هـ = 1404 – 1336)
 صحفي عريق.

 

 
 

من مواليد القد ، من أسرة أرمنية. مضى إىل نيويورك واستقرَّ يف مبىن األمم املتحدة، وأصبح 
( صحيفة عربية، على رأسها )األهرام(، وكان أول مراسل يعمل يف مبىن 40مراساًل حلوايل )

 األمم املتحدة منذ قيامها، وكان عميد الصحفيني العرب يف نيويورك. 
 

 ليلى عبداللطيف الصباغ 
 م(2013 - 1924هـ = 1434 - 1343)

 أديبة مؤرخة.
 ولدت يف دمشق. كانت عضًوا يف جممع اللغة العربية )أول عضو نسائي فيه منذ أتسيسه(. 
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 حرف امليم
 

 ماجد حردان إغبارية
 م(2002 - 1958هـ = 1423 - 1378)

 انبغة يف أنظمة املعلومات.
 

 
 

ولد يف قرية معاوية التابعة ملدينة أم الفحم بفلسطني احملتلة. احتلَّ املركز األول كأكثر الباحثني 
هـ، مث أعيد تصنيفه 1411 - 1401يف جمال األنظمة املعلوماتية نشرًا لألحبا  يف املدة 

وحيد هـ، وكان العريبَّ ال1418 - 1411ليكون الباحث األول األكثر إنتاًجا يف جماله للمدة 
الذي حصل على صفة عضو يف اهليئة العلمية جلامعة تل أبيب. وأفادت جمالت كثرية أنه 

 ( شخصيات هلا أتثري عظيم يف العامل. 10أحد أكثر )
 

 ماجد بن عبدالعزيز آل سعود
 م(2003 - 1938هـ = 1424 - 1357)

 أمري منطقة مكة املكرمة.
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الرايض. أول وزير للشؤون البلدية والقروية تلقَّى تعليمه النظامي يف مدار  مدينة 

 هـ(.1395)
 

 ماجد قباين
 م(2003 - 1959هـ = 1424 - 1379)

 طيار قائد.
من السعودية. أول من استحد  برانمج تدريب للمالحني يف جمال موارد قمرة القيادة يف 

وألف فيه الشرق األوسط، حيث أصبح رائًدا هلذا التدريب احلديث على املستوى العاملي، 
 أحد أهم املؤلفات العاملية.

 
 ماجدة فهمي عز  

 م(2011 - 000هـ = 1432 - 000)
 فنانة رايضية، والدها )حممد فهمي(.

م( 1973هـ )1393من مصر. أشهر أعماهلا تصميم وإخراج أول ابليه لألطفال عام 
 وُعرض يف مصر واخلارج مرات.

 
 مأمون حبريي

 م(2002 - 1925هـ = 1423 - 1344)
 رجل اقتصاد وإدارة دويل.
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 ولد يف أم روابة ابلسودان. أول حمافظ لبنك السودان، وأول رئيس لبنك التنمية اإلفريقي.
 

 مانع بن محاد اجلهين
 م(2002 - 1942هـ = 1423 - 1361)

 داعية عاملي، من رواد العمل اخلريي اإلسالمي.
 

 
 

سـني وأول أمـني عـام لرابطـة « العيص»ولد يف  مشال غرب ينبع النخل ابلسـعودية. أحـد املؤس ني
 الشباب املسلم العريب اليت كانت من أنشط اجلمعيات اإلسالمية يف أمريكا الشمالية. 

 
 ماهر موسى العبيدي

 م(2009 - 1942هـ = 1430 - 1361)
 حماسب مايل رايدي.
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 ولد يف بغداد. أول أستاذ يف احملاسبة احلكومية. 
 

 ماهية حممد عمر جرجرة
 م(1982 - 1926هـ = 1402 - 1345)

 صحفية رايدية.
عرفــت ابســم )ماهيــة جنيــب( نســبة إىل زوجهــا )جنيــب أمحــد علــي(، حيــث جــرت العــادة يف 

 عهد االحتالل الربيطاين أن تنسب املرأة إىل زوجها بعد الزواج! 
صـــمَّمت علـــى إصـــدار جملـــة تُعـــىن بشـــؤون املـــرأة علـــى الـــرغم مـــن معارضـــة والـــدها وعلمـــاء يف 
ذلك، وصدر العدد األول من جملة )فتاة مشسان( برائستها حتريرها يوم اجلمعة األول من ينـاير 

 هـ(، وكتبت فيها حتت اسم مستعار هو )بنت البلد(. 1379رجب  3م )1960
 الرايدة/ اندرة عبدالقدو .صدر فيها كتاب: ماهية جنيب: 

 
 مبارك قسم هللا زايد

 م(1997 - 000هـ = 1417 - 000)
 داعية نشيط. 
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سي منظمة الدعوة  من اخلرطوم. أحد أبرز رواد العمل الدعوي واخلريي اإلسالمي، من مؤس ِّ
 اإلسالمية، عضو جملس أمنائها، وأول مدير تنفيذي هلا.

 
 مَّتَّ يوسف عقراوي

 م(1982 - 1901هـ = 1402 - 1319)
 تربوي.

 

 
 

ولد يف املوصل. استدعته منظمة األونسكو يف ابريس فاهتمَّ بنشر التعليم اإللزامي، وعاد إىل 
 م(. 1957هـ )1377العراق ليكون أول رئيس جلامعتها عام 

 
 جميد خدُّوري

 م(2007 - 1909هـ = 1428 - 1327)
 كاتب إسالميات.مفكر قومي، ابحث يف التاريخ السياسي،  
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ولـــــد يف املوصـــــل. أول مـــــن كتـــــب يف حقـــــوق اإلنســـــان يف اإلســـــالم مبجلـــــة القـــــانون الـــــدويل 
 م، وأول من درَّ  املواد اخلاصة ابلشريعة اإلسالمية يف أمريكا.1946األمريكية سنة 

 
 احملجوب بن الصد ِّيق

 م(2010 - 1922هـ = 1431 - 1341)
 نقايب.

 

 
 

املغربية. أصبح أميًنا عاًما لالحتاد املغريب للشغل عند إنشائه عام من مدينة مكنا  
 م( حىت وفاته.1955هـ )1375

 
 حمجوب عبيد طه

 م(2000 - 1937هـ = 1421 - 1356)
 ابحث فيزايئي انبغة.
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ولـــد يف بلـــدة الـــدومي ابلســـودان. مـــن إجنازاتـــه العلميـــة أنـــه قـــدم أول تعمـــيم نســـبوي ملعـــادالت 
لتصـادمات ثالثـة جسـيمات مـع ثالثـة جسـيمات يف نطـاق نظريـة مصـفوفة التشـتت،  فـادييف

وقدَّم طريقة رايضـية جديـدة مسيـت بطريقـة طـه لتحليـل التكـامالت علـى متغـريات االنـدفاع يف 
التفاعالت الكهرومغناطيسية والتفاعالت الضـعيفة، كمـا ابتكـر )قواعـد مجـع طـه( الـيت برهنـت 

 . وغري ذلك. صحتها يف نظرية االضطراب.
 

 حمسن علوي السقاف
 م(2002 - 1920هـ = 1423 - 1338)

 تربوي مسرحي رايدي.
من مواليد مدينة املكالَّ يف اجلنوب اليمين. من رواد التعليم، كما اعترب رائد املسرح يف اليمن، 

ـ، وقـد هـ1380إذ إنه أخرج وأنتج عدًدا كبريًا من املسرحيات العاملية يف املكال  حىت هناية عام 
 احنسر نشاطه بعد تسلم الشيوعيني احلكم.

 
 حمسون هبجت جالل

 م(2002 - 1936هـ = 1423 - 1355)
 خبري اقتصادي أكادميي، من روَّاد التنمية االقتصادية. 
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من مكة املكرمة. ذُكرت له أوليات سعودية، فهو أول من حصل منهم على درجـة الـدكتوراه 
يف االقتصـــاد مـــن جامعـــات أمريكـــا، وأول مــــن درَّ  علـــم االقتصـــاد يف جامعـــات الســــعودية، 
ــس مركــزًا استشــاراًي للدراســات  وأوهلــم الــذي ألــف كتــااًب يف مبــادئ االقتصــاد، وأوهلــم الــذي أسَّ

السعودية، وأول عريب تعنيَّ مـديرًا تنفيـذاًي يف صـندوق النقـد الـدويل، وأول عـريب االقتصادية يف 
 للتنمية الدولية. « أوبك»عني ِّ رئيًسا جمللس حمافظي صندوق 

 
 

 حمفوظ صاحل ابحشوان
 م(2003 - 1923هـ = 1423 - 1352)
ن.  شاعر غنائي ملح ِّ

 برتمي.من مدينة ترمي مبحافظة حضرموت. أنشأ أول فرقة موسيقية 
 

 حممد إبراهيم
 م(1981 - 1899هـ = 1402 - 1316)

 عميد أطباء القلب، منشئ طب ِّ القلب مبصر.
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مـــن حمافظـــة بـــين ســـويف. أول مـــن حصـــل علـــى درجـــة الـــدكتوراه يف الطـــب  )فـــرع األمـــراض 
الباطنية( من جامعة فؤاد األول. رأ  وفد مصر يف أول مؤمتر دويل ألمراض القلب، أسـهم يف 
إنشـــاء قســـم جراحـــة القلـــب بكليـــة طـــب  قصـــر العيـــين الـــذي عـــدَّ األول مـــن نوعـــه يف الشـــرق 

ذين طرقــوا ابب البحــث يف هــذا اجملــال، الســيما الذحبــة الصــدرية األوســط، وكــان مــن الــرواد الــ
واجللطة التاجية، وكانت حبوثه هـذه هـي األوىل مـن نوعهـا يف مصـر، كمـا أنـه نشـر أول دراسـة 
ــام القلــب الكهرابئــي. وتعــدُّ دراســاته عــن رومــاتيزم القلــب وضــيق صــم ام امليــرتال ودور  عــن رس 

يف مصــر كــذلك. ومــن أولياتــه أيًضــا أنــه أول مــن عــين  العــالج اجلراحــي هــي األوىل مــن نوعهــا
بكتابة دراسات إحصائية دقيقة عن مدى انتشـار أمـراض القلـب يف بلـده، ويف جمـال األمـراض 
العصـــبية ميثـــل حبثـــه عـــن أورام النخـــاع الشـــوكي وإدخـــال طـــرق التشـــخيص احلديثـــة هلـــا وحتديـــد 

وهــو أول مــن أدخــل طريقــة تصــوير  موضــعها أهــم البحــو  ذات القيمــة العلميــة واإلكلينيكيــة.
الشعب والعمـود الفقـري ابألشـعة بعـد حقـن الليبيـودول، ممـا سـاعد علـى تشـخيص الكثـري مـن 
أمراض الرئة والنخاع الشوكي. كان أول متخصص أبمراض القلب يف مصـر والشـرق األوسـط، 

 لدراســـة وأحـــد رواد الطـــب  البـــاطين وأمـــراض القلـــب. وقـــد أنشـــأ أول مدرســـة يف العـــامل العـــريب
 وتشخيص وعالج أمراض القلب، وأول من أدخل التخصص الدقيق يف هذا الفرع. 

 
 حممد إبراهيم حسن سليم

 م(2000 - 1913هـ = 1421 - 1332)
 رائد اهلندسة العسكرية يف مصر. 

أول مدير للكلية الفنية العسكرية. أنشأ اهلندسـة العسـكرية يف جمـال «. إبراهيم سليم»ُعرف بـ
 واملدافع والصواريخ. الدابابت

 
 حممد إبراهيم صربي

 م(1978 - 1890هـ = 1398 - 1308)
 مؤر ِّخ معاصر.
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 ُعرف يف األوساط الثقافية ابسم: صربي السربوين.
 

 
 

ولد يف القليوبية مبصر. أول من حصل علـى شـهادة دكتـوراه الدولـة يف اآلداب مـن السـوربون 
 م( من مصر.1924هـ )1342عام 

 
 الباين حممد بن أمحد

 م(1998 - 1933هـ = 1418 - 1353)
 داعية.

 
 

 
 

مولده يف مدينة القصاب من بالد بيحان ابليمن. من أوائل العلماء الذين انهضوا اإلحلاد 
 والسفور وانتشار اخلمور.
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 حممد أمحد داود

 م(1984 - 1901هـ = 1404 - 1318)
، مستشار.  جماهد، مرب 

 

 
 

 12أسَّس املدرسة األهلية، وتوىلَّ إدارهتا والتدريس هبا حنـو  هـ1343ولد يف تطوان. يف سنة 
ست بشـمال املغـرب يف عهـد االحـتالل.  سنة، وهي أول مدرسة عربية إسالمية حرة جمانية أس ِّ

هـــ أنشــأ جملــة )الســالم(، وكــان مــديرها ورئــيس حتريرهــا، وهــي أول جملــة وطنيــة 1352ويف عــام 
 .حرة استقاللية يف عهد االحتالل

 
 حممد أمحد أبو رانَّت

 م(1977 - 1902هـ = 1397 - 1320)
 رئيس القضاة.
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من سليل بيوت شهرية يف احللفااي والنهود ابلسودان. تدرج يف سلك القضاء حىت أصبح  
 كبري القضاة، فكان أول رئيس قضاء سوداين بعد اإلجنليزي. 

 
 حممد بن أمحد شطا

 م(1981 - 1905هـ = 1401 - 1323)
 تربوي.عامل 

 
 

 
 

من مواليد مكـة املكرمـة. حـاز علـى شـهادة القضـاء الشـرعي مـن األزهـر يف أول بعثـة أوفـدهتا 
 هـ.1346احلكومة السعودية إىل املعاهد املصرية عام 

 
 

 حممد بن أمحد الطنجي
 م(1991 - 1904هـ = 1412 - 1322)
 حمرر صحفي شاعر.

 سياسية يف البالد.من مواليد مدينة تطوان. أنشأ أول جريدة وطنية 
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 حممد أمحد غيث

 م(2012 - 1925هـ = 1433 - 1344)
 جيولوجي. 

ولد يف قرية خربتا، التابعة ملركز كوم محادة مبحافظة البحرية يف مصر. أول من قدَّر كميات 
احلديد يف خام الواحات البحرية مبصر، وأرسى تصنيًفا عاملًيا خلامات احلديد يف مصر على 

نظرايهتا الشهرية ابلعامل، واكتشف معداًن جديًدا يف مشال السويد والنرويج أسا  
 )ليبسكوميث(، وكان من أوائل من شقوا طريق البحث العلمي يف أرايف حمافظة البحرية. 

 
 حممد إسحاق بن عبدالقادر حلمي

 م(1980ـ  1901هـ = 1400ـ  1318)
 سب اح عاملي.  

 ُعرف إبسحاق حلمي.
 

 
 

قرية كفر العلو مبحافظة اجليزة يف مصر. أول مصري يعرب املانش، واتسع سب اح على ولد يف 
 مستوى العامل.
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 حممد أنور السادات
 م(1981 - 1918هـ = 1401 - 1337)

 رئيس مصر. 
 

 
 

يوليــو  23مبحافظــة املنوفيــة. أذاع أول بيــان للثــورة صــباح يــوم « ميــت أبــو الكــوم»ولــد بقريــة 
 من إذاعة القاهرة. 1952

 
 حممد أيوب توكر

 م(2004 - 1949هـ = 1425 - 1369)
 قائد وزعيم إسالمي نشيط.

 

 
 

اننت »ق بوالية جامو وكشمري احملتلة، اليت كان امسها الساب« إسالم آابد»ولد يف حمافظة 
حصل على الدكتوراه يف الفيزايء النووية من جامعة جواهر الل هنرو بنيودهلي، وكان «. انغ

 أول مسلم كشمريي حيصل على الدكتوراه يف هذا التخصص. 
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 حممد أبو بكر بن يونس

 م(2001 - 1931هـ = 1422 - 1349)
 حقوقي. 

 ُعرف بـ: حممد بن يونس احملامي.
 

 
 

 أول مدر ِّ  يف أول كلية حقوق ابجلامعة الليبية.من بنغازي بليبيا. 
عزم على إصدار موسوعة حتوي مجيع القوانني والتشريعات يف البالد العربية، فأصدرها 

وجمموعة من القانونيني العرب، بعد صرب وجهد، وهي أكرب « نبيل سعيد»ابلتعاون مع زميله 
( جملد، بعنوان: )موسوعة 200موسوعة قانونية يف العامل، حيث جاءت يف أكثر من )

ص( ومعها أول فهر  عام للتشريعات العربية، ومقدمة 120000التشريعات العربية( يف )
م(، ووزهنا أربعة قناطري، وأدخلت يف موسوعة جينيس 1978هـ )1398اجلزء األول يف سنة 

 لألرقام القياسية. 
 

 حممد هباء الدين فايز
 م(2011 - 1927هـ = 1432 - 1346)

 وخبري كيميائي. ابحث
مــن مواليــد القــاهرة. عضــو جمموعــة اخلــرباء احلكــوميني الــدوليني املكلفــة إبنشــاء جهــاز األمــم 
املتحـــدة لتحويـــل العلـــم والتكنولوجيـــا مـــن أجـــل التنميـــة، وكـــان املخـــرتع واملســـؤول األول ضـــمن 

 فريق املخرتعني يف ست ِّ براءات اخرتاع مصرية.

http://www.google.com.sa/imgres?q="%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9"+%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3&hl=ar&safe=active&gbv=2&biw=1093&bih=479&tbm=isch&tbnid=5z8qi8cMKgYhvM:&imgrefurl=http://forum.kooora.com/f.aspx?t=21849861&docid=ckimxEMJ2LxOOM&imgurl=http://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs271.ash1/19845_1305573634348_1080745314_30955362_827575_n.jpg&w=138&h=266&ei=FhIZT7a4KMnqOd-9mbgL&zoom=1
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 حممد بوسليماين

 م(1993 - 1941= هـ 1414 - 1360)
 .«سليمان»داعية جماهد قيادي. والده 

 

 
 

ولد ابلبليدة غريب العاصمة اجلزائرية. أصبح مديرًا مبدرسة اهلداية ببوعرفة )البليدة( سنة 
 هـ، واستطاع أن حيوهلا إىل أول مدرسة جزائرية معربة متاًما. 1385

 
 حممد توفيق أمحد

 م(1998 - 000هـ = 1419 - 000)
 صحفي ساخر، دبلوماسي وزير.كاتب 

، الــــــذي أوقفــــــه للنقــــــد «مجــــــرات»مــــــن وادي حلفــــــا ابلســــــودان، ُعــــــرف بعمــــــوده الصــــــحفي 
االجتماعي والسياسي على مدى نصـف قـرن، فكـان أحـد رواد األسـلوب السـاخر يف الكتابـة 

 الصحفية. 
 
 

 حممد توفيق بلبع
 م(2004 - 000هـ = 1425 - 000)

 حماسيب.
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ــــس  مــــادة التكــــاليف املعياريــــة يف مصــــر والعــــامل العــــريب. اعتــــرب رائــــد حماســــبة مــــن مصــــر. مؤس ِّ
 التكاليف.

 
 حممد اثبت الفندي

 م(1993 - 1908هـ = 1414 - 1326)
 ابحث فلسفي رايضي.

ولــد يف حمافظـــة أســيوط مبصـــر. أسَّـــس جبامعــة اإلســـكندرية أول بـــرانمج علمــي لتعلـــيم املنطـــق 
 الرايضي وفلسفة العلوم.

 
 حممد مجال الدين الفندي

 م(1998 - 1913هـ = 1419 - 1332)
رائــد علــم الفلــك يف مصــر، مــن العلمــاء املعاصــرين الــذين جتلــت علــى أيــديهم فكــرة اإلعجــاز 

 العلمي للقرآن والسنة.
 

 
 

  70ولد يف السودان. انتقل مع أسرته إىل مصر. بلغت مؤلفاته العلمية املتخصصة أكثـر مـن 
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اتريـــخ العلـــوم، واحلضـــارة العلميـــة للمســـلمني، إىل جانـــب عشـــرة كتـــب يف علـــم كتـــااًب، حـــول 
 الفلك، هي أول لبنات هذا العلم ابللغة العربية يف اجلامعات املصرية والعربية.

 
 حممد حامد أبو النصر

 م(1996 - 1913هـ = 1416 - 1332)
 املرشد العام لإلخوان املسلمني.

 

 
 

ـس دعـوة اإلخـوان املسـلمني ولد مبدينة منفلوط ألسـرة عريقـ ة. التقـى ابإلمـام حسـن البنـا مؤس ِّ
 هـ وابيعه على العمل حتت رايتها، فكان أول من انضمَّ إليها يف صعيد مصر.1352عام 
 

 حممد احلسن أمحد
 م(2008 - 1932هـ = 1429 - 1351)

 صحفي.
 

 
 

ابلوالية الشمالية من السودان. أول من حوَّل حجم الصحف  ولد يف مدينة نورى
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 السودانية من حجم التابلويد )الصغري(.
 

 حممد حسن سلمان
 م(1985 - 1909هـ = 1405 - 1327)

 طبيب وزير.
 

 
 

ولد يف بغداد. له الرايدة يف أتسيس مشاريع صحية كثرية يف العراق، سعى مع آخرين إىل 
 بغداد مس ِّي )اندي املثىنَّ بن حارثة الشيباين(.أتسيس أول جتمع قومي يف 

 
 حممد حسن صنقور

 م(2012 - 000هـ = 1433 - 000)
 مكتيب ثقايف رايدي.

 

 
 

سني األوائل حلركة املكتبات العامة ابلبحرين، وأسَّس أول مجعية  من البحرين. من املؤس ِّ
س األول لبيت   احلكمة للمتقاعدين.للموسيقى مبكتبة املنامة العامة، وكان املؤس ِّ
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 حممد حسن عواد

 م(1980 - 1902هـ = 1400 - 1320)
 أديب انقد داعية للحداثة.

 

 
 

، وأنــه ســبق بــذلك الشــاعرة انزك  مــن مواليــد جــدة. ذكــر أنــه أول مــن فــتح ابب الشــعر احلــر 
 املالئكة. 

 
 حممد حسن مفيت

 م(2005 - 1952هـ = 1426 - 1372)
 جرَّاح عظام، إداري صحي.

 

 
 

 هـ ابململكة.1396أول طبيب سعودي خترَّج من كلية الطب جبامعة امللك سعود سنة 
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 حممد حسني شجاع الدين 

 م(2013 - 1925هـ = 1434 - 1344)
 صحفي عريق. 

 
 

والدته يف قرية سطاح مبديرية يرمي يف حمافظة إب ابليمن. أنشأ أول مكتبة يف تعز حتت اسم 
 "مكتبة النهضة اليمنية".

 
 حممد حسني الفرَّا

 م(2009 - 1924هـ = 1430 - 1343)
 دبلوماسي، مناضل، مسؤول دويل.

 

 
 

 من خان يونس بفلسطني. انُتخب عربًيا أول رئيس جمللس الوحدة االقتصادية العربية.
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 حممد حكمت بن عبدالقادر معلم
 م(2002 - 1922هـ؟ = 1423 - 1341)

 قاض خطيب.
 

 
 

سي مجعية النهضة اإلسالمية ورأسها )  ( عاًما. 40ولد يف إدلب. من أوائل مؤس ِّ
 

 حممد احلمداوي
 م(2000 - 1913هـ = 1421 - 1332)

 داعية صحوي جماهد. 
 

 
 

يف مدينة ابن أمحد ابملغرب. قاد أول مظاهرة ضدَّ العدو ِّ  ولد بزاوية الشيخ أمحد التاغي
 الفرنسي احملتل يف الدار البيضاء فاعُتقل ونُفي.
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 حممد محيد هللا احليدر آابدي

 م(2002 - 1908هـ = 1423 - 1326)
ر جهبذ.   ابحث ومفكر إسالمي قدير، مفس ِّ

 

 
 

جلمــع كلمــة الطلبــة املســلمني « املســلم»ولــد يف مدينــة حيــدر آابد جنــوب اهلنــد. أنشــأ جملــة 
حـــول هـــذا املنـــرب اإلعالمـــي األول مـــن نوعـــه يف فرنســـا. وورد أنـــه أول مـــن تـــرجم معـــاين القـــرآن 

 م(. 1959هـ )1379الكرمي إىل الفرنسية 
 

 حممد خلف هللا أمحد
 م(1983 -1904هـ = 1403 - 1322)

 تب، مفكر انقد.أديب كا
 

 
 

من مواليـد قريـة العمـرة مبحافظـة سـوهاج يف مصـر. أحـد رواد مـا مسـي ابلنقـد النفسـي، واعتـرب 
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 اثلث أكرب رواد الفكر النقدي يف الثقافة املعاصرة بعد طه حسني وأمحد أمني. 
 

 حممد راضي صدقي صدُّوق
 م(2010 - 1938هـ = 1431  - 1357)

 «.راضي صدوق»بـحمرر صحفي أديب، ُعرف 
 

 
 

« رابطة القلـم احلـر ِّ »ولد يف مدينة طولكرم بفلسطني. أسَّس أول رابطة أدبية يف األردن ابسم 
ــس هنــاك 1400م( مــع خنبــة مــن األدابء. وتوجــه إىل رومــا عــام 1956هـــ)1376عــام  هـــ ليؤس ِّ

 «. األايم»أول جريدة يومية ابللغة العربية ابسم 
 

 حممد رشاد أمني رشدي
 م(1983 - 1912هـ = 1403 - 1331)

 أديب انقد. 
 «.رشاد رشدي»ُعرف بـ

 

 



320 
 

 
أول مـــن حصـــل علـــى الـــدكتوراه يف األدب اإلجنليـــزي مـــن مصـــر، وأول مـــن رأ  قســـم اللغـــة 

 اإلجنليزية يف كلية اآلداب جبامعة القاهرة منها. 
 

 حممد رشاد الطويب
 م(2002 - 1909هـ = 1422 - 1327)

 ابحث علمي لغوي قدير. 
من مواليد طنطا. أقام دعائم أول مدرسة علمية للتشريح املقارن يف مصر، وقاد جمموعة 
من الباحثني املتخصصني يف ذلك. استعانت به جامعة الرايض فأنشأ هبا قسم علم احليوان 

 ورأسه، وجدَّ يف تعريب لغة العلوم.
 

 حممد رشاد بن حممد رفيق سامل
 م(1987 - 1927=  1407 - 1347)

 ابحث، حمق ِّق مدق ِّق.عامل 
 
 

 
 

ولــد يف القــاهرة، جــدُّه مــن مدينــة محــص الســورية. أعــري للتــدريس جبامعــة الــرايض، وأسَّــس هبــا 
 قسم الثقافة اإلسالمية، وكان أول رئيس له، وقد حصل على اجلنسية السعودية.
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 حممد رشاد مهنَّا

 م(1996 - 1909هـ =  1416 - 1326)
 املبعدين.من الضباط األحرار 

 

 
 

ولد ألب أزهري من منشية علي ابشا مهنا التابعة ملركز كوم محادة مبديرية البحرية يف مصر.  
 كان ترتيبه األول على مصر يف الثانوية. أول ضابط مصري يتخصص يف الدفاع اجلوي.

 
 حممد رشيد الفيل

 م(1999 - 1926هـ؟  = 1420 - 1345)
 اجتماعي.كاتب ومؤرخ سياسي، ابحث جغرايف 

 

 
 

من املوصل. رئيس أول وفد ثقايف عـرايف رمسـي إىل الصـني الشـعبية، أول سـكرتري عـام جلمعيـة 
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 م(.1966-1960هـ = 1388 - 1380حقوق اإلنسان ابلعراق )
 

 حممد رفعت )احملامي(
 م(1999بعد  - 1917هـ = 1419بعد  - 1336)

 ضابط أمن صحفي.
 «.البوليس السري»م( بعنوان 1947هـ )1367من مصر. أصدر أول جملة بوليسية عام 

 
 حممد زكي شافعي

 م(1988 - 1922هـ = 1408 - 1341)
 اقتصادي وزير.

 

 
 

خترَّج يف كلية احلقوق جبامعة القاهرة. أول من أعدَّ مشروًعا إلنشاء السـوق املصـرفية يف مصـر 
 م(. 1976هـ )1396عام 

 
 حممد زهري زرزور

 م(2013ـ  1933هـ = 1434ـ  1352)
 خط اط.
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من دمشق. خطَّ أول لوحة خلفية للمالعب، وشارك يف كتابة الصفحة األوىل ألكرب 
 ( دولة إسالمية. 18كغ( الذي أسهم يف كتابته كبار اخلطاطني من )  150مصحف يف العامل )

 
 حممد سامل بن حممد عايل ولد عدود

 م(2009 - 1929هـ = 1430 - 1348)
 عامل قاض وزير.

 

 
 

مـــن منطقـــة الـــرتارزة، مـــن أســـرة علميـــة معروفـــة مبوريتانيـــا تســـمَّى آل املبـــارك. اختـــري مـــن بـــني 
جمموعـــة قليلـــة مـــن القضـــاة الشـــرعيني لتتـــدرب يف تـــونس وتعـــود لتشـــكل أول نـــواة للقضـــاء يف 

 موريتانيا، اليت كانت استقلت عن العدو الفرنسي احملتل .
 

 حممد السرغيين
 م(1995حنو  - 1923هـ = 1415حنو  - 1341)
 تشكيلي رايدي.
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من مدينة أصال ابملغرب. اعترب رائًدا للتشكيليني املغاربة، وكان من املؤسسني األوائل 
 .للجمعية املغربية للفنانني التشكيليني

 
 

 حممد سعد الدين وهبة
 م(1997 - 1925هـ = 1418 - 1344) 

 كاتب مسرحي وسينمائي صحفي.
 

 
 

 مبحافظة الدقهلية يف مصر. عدَّ رائد املسرح الواقعي يف مصر. ولد يف قرية دمرية
 

 حممد سعيد العوضي
 م(2006 - 1927هـ = 1427 - 1346)

 كاتب حمام.
 

 
 

الثقافــة يف ». أول ســعودي حصــل علــى الــدكتوراه مــن أمريكــا عــن رســالته بــالد احلــرمنيمــن 
 «. الشريعة اإلسالمية وأحكامها
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 اهلنديحممد سعيد بن حممد حسن 
 م(1982 - 1925هـ = 1402 - 1344)

 إذاعي أديب.
 

 
 

هــــ، وهـــي 1368مـــن طـــرابلس الشـــام. حضـــر إىل الســـعودية عنـــد افتتـــاح أول إذاعـــة هبـــا ســـنة 
إذاعـــة جـــدة، الوحيـــدة آنـــذاك، فعمـــل يف قســـم اإلخـــراج أواًل، وكتـــب وصـــاغ مئـــات القصـــائد 

 اإلذاعة.لإلذاعة، وكان أول شاعر هلا، حىت أطلق عليه شاعر 
 

 حممد سعيد مصطفى ابعشن
 م(1995 - 1934هـ = 1415 - 1353)

 كاتب صحفي تربوي منهجي.
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ــــاريخ « األضــــواء»مــــن جــــدة. تــــرأ  حتريــــر جريــــدة  ــــيت أسَّســــها مــــع آخــــرين بت األســــبوعية، ال
 هـ، وكانت أول جريدة سعودية تصدر يف جدة.6/11/1376

 
 حممد الشافعي بن حممد إبراهيم الظواهري

 م(2004 – 1916هـ = 1425 – 1335)
 طبيب متخصص.

 

 
 

 ولد يف طنطا. رائد األمراض اجللدية يف العامل العريب. 
 

 حممد الشريف الفاضل التقالوي
 م(2009 – 1918هـ = 1430 – 1335)

 عامل سلفي.
 

 
 

هــــ. 1355مـــن أم درمـــان ابلســـودان. اختـــري أول رئـــيس جلماعـــة أنصـــار الســـنة احملمديـــة عـــام 
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 من أبرز العلماء الذين دعوا الساسة إىل تطبيق الشريعة اإلسالمية. وكان
 

 حممد شفيق الريدي
 م(1978 – 1905هـ = 1398 – 1323)
 خبري كيميائي نشيط.

 

 
 

ولــد يف طنطــا. أنشــأ وحــدة أنــور مفــيت للميتــابوليزم، وهــي أول مدرســة علميــة للبحــث الطــيب 
 م(.1950هـ )1370عام 
 

 حممد بن صادق صبور
 م؟(2006 – 1913هـ = 1426 – 1331)

 طبيب وكاتب مثقف.
 من مصر. ذُكر أنه رائد أمراض الكلى يف مصر. 

 
 حممد الصادق قمحاوي

 م(1988 – 1921هـ = حنو 1408 – 1340)حنو 
 مقرئ.

مـــن مصـــر. شـــارك يف أوىل خطـــوات وإعـــداد طباعــــة املصـــحف مبجمـــع امللـــك فهـــد لطباعــــة 
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 املنورة.املصحف الشريف ابملدينة 
 

 حممد الصادق بن املداين مراوي
 م(2000 – 1922هـ = 1421 – 1341)

 حقوقي قاض.
 

 
 

مــــن مواليــــد مدينــــة بســــكرة شــــرقي اجلزائــــر. أول قــــاض شــــرع يف تعريــــب القضــــاء. صــــاحب 
 هـ.1386إسهامات يف أتليف أول موسوعة قضائية تصدرها اجلزائر عام 

 
 حممد صاحل عبدالرمحن القزاز

 م(1989 – 1903هـ = 1409 – 1321)
 أمني عام رابطة العامل اإلسالمي.

 

 
 

ولد يف مكة املكرمة. شهدت مدة أمانته للرابطة هنضة حقيقية للعمـل اإلسـالمي. ففيـه ُعقـد 
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هـــ مبكــة املكرمــة، كمــا ُعقــد أول مــؤمتر 1394أول مــؤمتر للمنظمــات اإلســالمية يف العــامل ســنة 
هـ مبكة املكرمة، وُعقدت أول دورة 1395ان من عام يف شهر رمض« رسالة املسجد»إلحياء 

 لألئمة والدعاة يف نواكشوط، ومتَّ وضع أسس مبىن الرابطة اجلديد.
 

 حممد صبحي عبداحلكيم
 م(2009 – 1928هـ = 1430 – 1346)

 جغرايف نيايب حزيب.
 
 

 
 

 – 1980هـ( = )1406 – 1400من مواليد القاهرة. انتخب أول رئيس جمللس الشورى )
 .(م1986

 
 حممد صالح الدين بن حممد صاحل املالح

 م(2003 – 1915هـ = 1424 – 1334)
 جرَّاح رايدي. 

 «.صالح املالح»عرف بـ
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س ختصص جراحات القلب والصدر يف مصـر، أول مـن أدخـل هـذا التخصـص يف كليـة  مؤس ِّ
 م(.1951هـ )1371الطب ِّ جبامعة القاهرة، ومستشفى قصر العيين عام 

 
 طلعت حممد

 م(1983 – 1906هـ = 1403 – 1324)
 .طبيب فسيولوجي

 

 
 

مـن مصـر. أنشــأ أول جملـة للعلـوم الفســيولوجية يف مصـر، وعمـل علــى إجيـاد احتـاد فســيولوجي 
 بني الدول العربية. 

 
 حممد عامر بشري فوراوي

 م(1978 – 1906هـ = 1398 – 1324)
 إعالمي وحمرر صحفي مرتجم.
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م( خرجــــــت جريــــــدة الثــــــورة اليوميــــــة وملحقهــــــا 1961هـــــــ )1381مــــــن الســــــودان. يف عــــــام 
 األسبوعي الذي كان يصدر كل مجعة، وكانت أول جريدة سودانية تصدر ابحلجم الكبري. 

 
 حممد عبداجلليل العمري

 م(1996 – 1907هـ؟ = 1416 – 1325)
 من رواد الدراسات االقتصادية، أحد رجال االقتصاد احلر.

 ولد يف احمللة الكربى مبصر. أول وزير للمالية واالقتصاد بعد الثورة. 
 

 حممد عبداحلميد أمحد
 م(1992 – 1911هـ = 1412 – 1330)

 داعية كبري.
 

 
 

أول طالــــب جــــامعي التــــزم بــــدعوة اإلخــــوان املســــلمني يف مصــــر. انتــــدب للعمــــل يف العــــراق، 
 .ذلك أول صوت لإلخوان يف العراق فحمل أمانة الدعوة من قبل أستاذه إىل هناك، وكان

 
 حممد عبدالرمحن خليفة

 م(2006 – 1919هـ = 1427 – 1338)
 من رواد احلركة اإلسالمية، قيادي إسالمي.
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 .ولد يف مدينة السلط ابألردن. رائد فكرة املؤمتر اإلسالمي إلنقاذ بيت املقد 
 

 حممد بن عبدالرمحن العبيكان
 م(1998حنو  – 1899هـ = 1418حنو  – 1317)
 دبلوماسي حمسن.

 

 
 

 من السعودية. عني وزيرًا مفوًضا ابليمن )أول سفري هبا(.
 

 حممد عبدالشايف بن عبداجمليد اللبَّان
 م(1990 – 000هـ = 1411 – 000)

 دبلوماسي حقوقي.
ابن شيخ األزهر. التحق بوزارة اخلارجيـة فكـان مـن الـرواد األوائـل للسـلك السياسـي املصـري. 
سي مجعية أنصار حقوق اإلنسان، وانتخب أول رئيس هلا، وطالت رائسته هلا أكثـر  أحد مؤس ِّ
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 .من مخسة عشر عاًما
 

 حممد عبدالعاطي عطية
 م(2001 – 1950هـ = 1422 – 1370)

 مقاتل بطل.
 

 
 

من مواليد قرية شيبة قش مبركز منيا القمح يف حمافظة الشـرقية. كـان ترتيبـه األول علـى الرمـاة، 
وأشــــرف علــــى أول طــــاقم صــــواريخ ضــــمن األســــلحة املضــــادة للــــدابابت، ويف حــــرب رمضــــان 

هـ كان أول فرد من جمموعته يتسلق الساتر الرتايب )خط ابرليـف(، وأطلـق أول صـاروخ 1393
( داببــــة يف نصــــف ســــاعة! واتبــــع القتــــال 13ىل، وصــــاد يف يــــوم واحــــد )ليصــــيب الداببــــة األو 

( داببـــــــة، وســـــــجل امســـــــه يف 28جمنـــــــزرات، ويف مصـــــــدر ) 3( داببـــــــة و23ليصـــــــبح رصـــــــيده )
 .املوسوعات احلربية كأشهر صائد دابابت

 
 حممد عبدالعزيز حممد

 م(2004 – 1924هـ = 1425 – 1343)
 طبيب عيون، ابحث إسالمي.

 احملروسة(، أستاذ الرمد، رئيس قسم العيون يف كلية الطب  جبامعة األزهر.ولد يف القاهرة )
معاصر، انل بـه جـائزة الطـب ِّ األوىل  –تراثي  –له كتاب علمي رائع وضعه أبسلوب بالغي 

 يف الوطن العريب، هو: التصرف الزين يف مناجزة سقم العني.
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 حممد عبدالقادر ابفقيه

 م(2002 – 1928هـ = 1423 – 1347)
 مؤرخ وآاثري وطين وزير.

 

 
 

 ويرد ابسم" حممد عبدالقادر فقيه".
 .من مواليد مدينة الشحر ابليمن. وبعد االستقالل كان أول وزير للرتبية والتعليم

 
 حممد عبدالقادر املبارك

 م(1982 – 1912هـ = 1402 – 1331)
 مفكر إسالمي وداعية وزير.

 

 
 

ولــد يف دمشــق. أســهم يف وضــع عــدد مــن املخطَّطــات التعليميــة واجلامعيــة يف الــبالد العربيــة، 
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يف الدراســـات « حاضـــر العـــامل اإلســـالمي»و« نظـــام اإلســـالم»فكـــان أول مـــن أضـــاف مـــاديت 
 اجلامعية. 

 
 حممد عبداللطيف دراز

 م(1977 – 1890هـ = 1397 – 1308)
 من علماء األزهر. سياسي مكافح.

 

 
 

ولــد يف قريــة حملــة دايي مبحافظــة كفــر الشــيخ. أول مــن رفــع شــعار اهلــالل مــع الصــليب أثنــاء 
 م لتحقيق الوحدة الوطنية. 1919ثورة 
 

 حممد عبدهللا عنان
 م(1988 – 1898هـ = 1408 – 1316)

 ابحث مؤر ِّخ حمقق شيوعي.
 

 

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q="%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%81+%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B2"&source=images&cd=&docid=SXPAzmXFsqZf3M&tbnid=jPx2R1vbrfkNmM:&ved=0CAUQjRw&url=http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%81_%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B2.PNG&ei=a-ByUejuK9LM0AXPk4CoCw&psig=AFQjCNEi7FqcMPTZ0C_BtcZ3o1lT-4giFw&ust=1366569438946158
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سـالمة موسـى يف إنشـاء ولد يف قرية )بشال( مبركز ميت غمر يف حمافظة الدقهلية. اشرتك مع 

 أول حزب شيوعي يف مصر.
 

 حممد عبدهللا مليباري
 م(1991 – 1930هـ = 1412 – 1349)

 أديب وكاتب صحفي.
 

 
 

ولد يف مكة املكرمة. حصل علـى امتيـاز إصـدار أول جريـدة رايضـية متخصصـة يف السـعودية 
ــــــيت صــــــدر عــــــددها  األول يف )ابالشــــــرتاك مــــــع فــــــؤاد عنقــــــاوي(، وهــــــي جريــــــدة )الرايضــــــة( ال

 هـ ورأ  حتريرها. ويعدُّ من رواد األدب والنقد يف السعودية.11/4/1380
 

 حممد عبداملنعم إبراهيم
 م(1989 – 1907هـ = 1410 – 1325)

 كاتب، حمرر صحفي، شاعر إسالمي.
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 .من مواليد القاهرة. كان أميًنا عاًما ألول هيئة أنشئت لتحرير اجلزائر
 

 حممد عبداملنعم لبيب
 م(1988 – 1909هـ = 1408 – 1327)
 طبيب وجراح عيون.

 
 

من مصر. أول مـن أجـرى عمليـات احلجـاج واجللوكومـا والكتاركتـا، وكثـريًا مـن عمليـات ترقيـع 
 القرنية واالنفصال الشبكي.

 
 حممد عبده غامن

 م(1994 – 1912هـ = 1415 – 1331)
 أديب شاعر تربوي.
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م(، 1936هـ )1355ولد يف عدن، خترَّج يف كلية اآلداب ابجلامعة األمريكية يف بريوت عام 
 وكانوا طالبني فقط. وهو أول جامعي من أبناء اجلزيرة العربية. 

 
 حممد عبده نعمان

 م(1995 – 1930هـ = 1415 – 1349)
 سياسي وزير.

 

 
 

احلجريــة مبحافظــة تعــز ابلــيمن. أكمــل دراســته يف الســودان، عــاد  مــن مواليــد منطقــة األحكــوم
 ليدر ِّ  ويدير أول نقابة للمعلمني.

 
 حممد عبدالوهاب مورو

 م(1979 – 1882هـ = 1399 – 1300)
 رائد اجلراحة احلديثة يف مصر.
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؛ ألنـــه أول مـــن «أيب اجلراحـــة احلديثـــة»ولـــد يف مركـــز ميـــت غمـــر مبحافظـــة الدقهليـــة. لقـــب بــــ
أدخل العمليات احلديثة الكربى والعالج اجلراحي احلديث إىل مصر. كمـا أنـه أول مـن أجـرى 
عمليـــات جراحيـــة مل تكـــن معروفـــة ابلشـــرق األوســـط يف ذلـــك الوقـــت، منهـــا: عمليـــات املـــخ، 
والعمـــود الفقـــري، والعمليـــات اجلراحيـــة للســـل ِّ الرئـــوي، وجراحـــة الشـــرايني، واستئصـــال املعـــدة، 

 وترقيع العظام، ونقل الدم. وسرطان املستقيم،
 

 حممد عصفور
 م(2003 – 000هـ = 1423 – 000)

 حقوقي نشيط.
م( عــن اســتقالل الســلطة 1969هـــ )1389مــن مصــر. قــدم أول دراســة عربيــة صــدرت عــام 

 القضائية.
 

 حممد عطا هللا إلياس
 م(1984 – 1899هـ = 1405 – 1317)

 رجل أعمال وصاحب أوليات.
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مــن مواليــد مكــة املكرمــة. أول مــن أسَّــس مصــانع الــثلج مــن أهــل احلجــاز، وأول مــن أسَّــس 
الفنادق ابلسعودية، بدأها مبكة املكرمـة، مث املدينـة املنـورة، فالطـائف، والـرايض. وهـو صـاحب 
فنادق التيسري. وأول من أسَّس شركة سـيارات لنقـل احلجـاج، واسـتخرج أول سـجل جتـاري يف 

 م( بتوقيع من األمري فيصل بن عبدالعزيز. 1929هـ )25/7/1348
 

 حممد عطية
 م(1987 – 1903هـ = 1407 – 1321)

 مناضل تربوي.
 من تونس. سافر إىل فرنسا، وكان أول تونسي حيصل على شهادة التربيز يف اللغة العربية. 

 
 حممد بن علوي املالكي

 م(2004 – 1943هـ = 1425 – 1362)
مة.  شيخ صويف عالَّ

 

 
 

ولــــد مبكــــة املكرمــــة. انتخــــب رئيًســــا للجنــــة التحكــــيم الدوليــــة ملســــابقة القــــرآن الكــــرمي أعــــوام 
 هـ وكان أول رئيس هلا. 1401هـ، 1400هـ، 1399

 
 حممد علي احلركان

 م(1983 – 1914هـ = 1403 – 1333)
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 أمني عام رابطة العامل اإلسالمي.
 

 
 

هـــ يف عهــد امللــك 1396هـــ حــىت عــام 1390ولــد يف املدينــة املنــورة. عــني ِّ وزيــرًا للعــدل عــام 
 فيصل، فكان أول وزير يف هذا املنصب. 

 
 حممد بن علي دبُّوز

 م(1981 – 1918هـ = 1402 – 1337)
 أديب ابحث، مؤر ِّخ إسالمي.

 

 
 

اجلامعيني يف اجلزائر، وأول كاتـب جزائـري ولد يف براين ابملزاب يف اجلزائر. من أوائل اخلرجيني 
 نشر كتااًب ابللغة العربية بعد االستقالل.
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 حممد علي رضا
 م(1982 – 000هـ = 1402 – 000)

 حمرر صحفي وزير.
 

 
 

 من جدَّة. أول وزير للتجارة.
 

 حممد علي شيلهايف
 م(2008 – 1917هـ = 1429 – 1336)

 عميد مسلمي التشيك. 
 

 
 

( عاًمــا، ورشــحته اجلماعــة 20ابجلماعــة اإلســالمية يف تشيكوســلوفاكيا وأســلم وعمــره )اتصــل 
 للدراسة يف األزهر، فكان أول طالب تشيكي يدر  اإلسالم.
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 حممد بن علي الُكَمْيم

 م(1999 – 000هـ؟ = 1420 – 000)
 تربوي رايدي.

لــيمن. عمــل يف حقــل مــن مواليــد قريــة قهــالن يف منطقــة الكمــيم ابجلهــة الشــمالية مــن ذمــار اب
هـ عاد إىل صنعاء وأنشـأ أول مدرسـة أهليـة هبـا، 1382التعليم ابلرايض، وملا قامت الثورة عام 

وهي مدرسة اإلصالح، كما أنشأ أول معهد لتعليم الطباعة على اآللة الكاتبـة، وتطـور ليكـون 
 )معهد معني الثقايف(. 

 
 حممد بن علي احملمود

 م(2002 – 1910هـ = 1423 – 1328)
 تربوي رايدي.

 

 
 

ولـــد يف حـــي الشـــيوخ ابلشـــارقة. أسَّـــس مدرســـة القامسيـــة الـــيت تعتـــرب أول مدرســـة نظاميـــة يف 
 الشارقة، كما افتتح أول فرع يف مدرسة اإلصالح لتعليم البنات.

 
 حممد علي مدوَّر

 م(2004 – 1940هـ = 1425 – 1359)
 طبيب رايدي متخصص.

 



344 
 

 

 
 

 .مصاًل لعالج مرض البلهارسيا يف مصرمن مصر. أول من اكتشف 
 

 حممد عماد الدين إمساعيل
 م(1994 – 000هـ؟ = 1414 – 000)

 ابحث نفساين.
 من القاهرة. أول من حصل على جائزة الدولة املصرية يف علم النفس.

 
 حممد غازي اخلالدي

 م(2006 – 1935هـ = 1427 – 1354)
 فنان تشكيلي حزيب. 

 

 
 

 أول مركز للفنون التطبيقية يف سورية. ولد يف دمشق. أسَّس
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 حممد الغزايل السقا

 م(1996 – 1917هـ = 1416 – 1336)
 .داعية ومصلح كبري ،عامل عالمة

 

 
 

  .«أديب الدعوة» من حمافظة البحرية مبصر. وصفه اإلمام حسن البنا أبنه
  .سبق األستاذ سيد قطب يف الكتابة عن )العدالة االجتماعية يف اإلسالم(

  !( طبعة يف سنة واحدة11طبع ) "السنة النبوية"وكتابه 
 !هـ1373أفضل كتاب عاملي صدر عام « من هنا نعلم»واختري كتابه 

 
 حممد غين حكمت

 م(2011 – 1929هـ = 1432 – 1348)
 حن ات. 
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ولد يف بغداد. أسَّس أول استديو خاص للنحت يف العراق. كما أجنز إحدى بواابت منظمة 
اليونيسف بباريس، وبواابت خشبية لكنيسة يف روما، فكان أول حنات عريب )مسلم( ينحت 

 أبواب كنائس يف العامل! 
 

 حممد فال بن أمحد بن البن اين
 م(1996 – 1911هـ = 1417 – 1330)

 دبلوماسي رايدي

 
 

ولد يف قرية البرتاء املعروفة بتكياللت يف منطقة الرتارزة مبوريتانيا. أول دبلوماسي موريتاين، 
 هـ.1382أول أمني للرابطة املوريتانية للدفاع عن اإلسالم عام 

 
 حممد فتحي

 م(1986 – 1910هـ = 1407 – 1328)
 إعالمي ومذيع عريق. 
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« اإلذاعة الالسلكية للحكومة املصرية»املذيعني يف ولد يف املنصورة مبصر. جنح يف اختبار 
وليصبح أبرز املذيعني:  ،م ليصبح أحد أهم أعمدة اإلذاعة على امتداد اترخيها1934عام 

كما كان   ،صواًت وأداًء ولغة. وكان صوته أول صوت مسعه املاليني من املصريني عند افتتاحها
 العاملي من خالهلا. أول مدير للربامج العربية، وأول من قدم األدب

 
 حممد فتحي طه

 م(1987 – 1916هـ = 1407 – 1335)
 عامل فيزايء. 

 

 
 

من مصـر. أنشـأ أول مصـلحة لألرصـاد اجلويـة الـيت مبوجبهـا تكونـت املنظمـة العامليـة لألرصـاد 
 اجلوية كوكالة متخصصة هبيئة األمم املتحدة.

 
 حممد فتحي يوسف الريس

 م(2001 – 000هـ = 1422 – 000)
 ابحث حضاري. 

من قرية املطرية التابعة للدقهلية مبصر. أستاذ اللغة الفارسية واحلضارة جبامعة القاهرة. أول 
 من أطلق مصطلح األكديني، والعرب اآلشوريني، والعرب الفينيقيني. 

 
 حممد فهمي عبد اللطيف

 م(1984 – 1904هـ = 1404 – 1322)
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 كاتب إسالميات وترا  شعيب.   ،انقد لغوي ،حمرر صحفي
 

 
 

من أوائل الدراسات اليت كتبت عن األدب الشعيب « أبو زيد اهلاليل»من مصر. يعترب كتابه 
يف وقت مل تكن فيه قضية األدب الشعيب قد أخذت مكاهنا من تفكري الباحثني  ،يف مصر

 واهتماماهتم. 
 

 حممد فورايت 
 م(2012 - 000هـ = 1433 - 000)

 اح. طبيب جرَّ 
 

 
 

 من تونس. أول طبيب يف العاملني العريب واإلسالمي يقوم بعملية لزرع القلب.
 

 حممد بن قادة بن عبد القادر
 م(2006بعد  – 1922هـ = حنو 1427بعد  – 1341)حنو 

 ابحث رايضي رائد. 
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 من اجلزائر. أول من أسَّس املدرسة اجلزائرية يف الرايضيات، ولقب أبيب الرايضيات فيها.
 وأسَّس جملة اخلوارزمي يف الرايضيات ابلعربية والفرنسية.

 
 حممد أبو القاسم حاج محد

 م(2004 – 1941هـ = 1425 – 1360)
 مفكر وخبري اسرتاتيجي وطين إسالمي. 

 

 
 

أحد املسهمني األوائل يف  ،م(1966هـ )1386ولد يف السودان وغادرها ايفًعا سنة 
هـ مركز اإلمناء 1402بعد عام ونصف من اندالعها. أسَّس عام  أتسيس الثورة اإلرتريية

الثقايف يف أبو ظيب، وأقام أوىل معارض الكتاب العريب املعاصر ابلتعاون مع العديد مع دور 
 النشر اللبنانية. 

 
 حممد كامل حسني

 م(1977 – 1901هـ = 1397 – 1319)
 طبيب أديب انقد.
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املنوفية مبصر. عني ِّ أول مدير جلامعة عني مشس عند ولد بسبك الضحاك يف حمافظة 

م(. خترَّج على يديه الكثري من رو اد اجلراحة مبصر. وكان أول 1950هـ )1370إنشائها سنة 
 من ُمنح جوائز الدولة يف كل ني من اآلداب والعلوم.

 
 حممد كامل فارس

 م(1996 – 1922هـ = 1417 – 1341)
 خط اط وخبري خطوط وآاثر. 

 

 
 

ولد يف حلب. أول من استكمل فكَّ النصوص املنقوشة اليت ُزخرفت هبا قلعة حلب وأسوار 
 املدينة وأبواهبا، ومئذنة اجلامع األموي الكبري حبلب، حىت ألف فيها كتااًب. 

 
 حممد كامل الفويل

 م(1986 – 1898هـ = 1406 – 1316)
 من رواد علماء الطب  النفسي. 

أول مدير مصري ملستشفى العباسية لألمراض العقلية، أنشأ أول جملة مصرية للصحة 
 النفسية.

 
 حممد كامل بن حميي الدين البين

 م(1997 – 1910هـ = 1418 – 1328)
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 «. كامل البين»ُعرف بـ ،عميد الصحافة الرايضية
 

 
 

سي  االحتاد السوري لكرة من دمشق. شارك يف أتسيس أول احتاد سوري للرماية، من مؤس ِّ
فكانت أول جريدة « األسبوع الرايضي»م( أصدر جريدة 1955هـ )1375ويف عام  ،القدم

 رايضية يف سورية، وهلذا لقب بعميد الصحافة الرايضية.
 

 حممد كمال اجلوجري 
 م(2012 - 000هـ = 1433 - 000)

 طبيب رايدي متخصص.
 

 
 

من مصر. أول من أدخل صناعة الثلج املعقم الذي حيفظ األمساك واللحوم. وبدأت رحلته 
م( عندما كان رئيس اللجنة الصحية مبجلس 1975هـ )1395مع )اإلبر الصينية( عام 

الشعب، فشغلت تفكريه، وسافر إىل الصني للتعرف على أسلوب هذا العالج وكيفيته، 
ارة الصحة وجملس الشعب إبنشاء أول مجعية للعالج وحصل من بعد على أول تصريح من وز 
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 ابإلبر الصينية يف مصر، واعترب رائد العالج ابإلبر الصينية يف مصر والشرق األوسط. 
 

 حممد الليثي 
 م(2000 - 1920هـ؟ = 1421 - 1339)

 صحفي. 

 
 

أحد أبرز قدامى الصحفيني يف جريدة األهرام. أول صحفي دخل مدينة بورسعيد أثناء 
م( ليغطي أحدا  املقاومة الشعبية، كما 1956هـ )1376العدوان الثالثي على مصر سنة 

غطَّى ثورة العراق من هناك وحصل على أول حديث من عبدالكرمي قاسم، وأحدااًث أخرى 
 عديدة يف العامل العريب.

 
 مد بن مال هللا اخلالدي حم

 م(2003 - 1965هـ = 1424 - 1385)
 عامل سلفي مصن ِّف.

 
 

 «.عبداملنعم السامرائي»وكتب ابسم 

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q="%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87"+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86&source=images&cd=&cad=rja&docid=XbzLvLtD7hzCXM&tbnid=bmmM4pG3H0NtfM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.goodreads.com/author/show/4442647._&ei=cGDFUfPbOY7gOIX1gZAH&psig=AFQjCNERwXsO_zjuM7kzwnR74iTzWvFxFw&ust=1371976166592944
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ولد يف مدينة احملرق ابلبحرين. أول شخص ينشط لنشر السلفية يف البحرين، وأنشأ مع 
 الشيخ خالد آل خليفة أول مكتبة سلفية أثرية يف البحرين )مكتبة ابن تيمية(. 

 
 حممد متويل الشعراوي 

 م(1998 - 1911هـ = 1419 - 1330)
مة. من أعالم أمة حممد صلى هللا   عليه وسلم.العامل الرابين العال 

 

 
 

ولد يف قرية دقادو  مبركز ميت غمر يف حمافظة الدقهلية. كتب خبط ِّ يده أول منشور للشيخ 
س مجاعة اإلخوان املسلمني.   حسن البنا مؤس ِّ

 
 حممد جمد الدين بن علي نوفل

 م(2004 - 000هـ = 1425 - 000)
 «.جمدي نوفل»طبيب متخصص رائد، عرف بـ

 ووي هبا.من مصر. رائد الطب ِّ الن
 

 حممد حممد الزواوي
 م(2011 - 1936هـ = 1432 - 1355)

 رس ام كاريكاتري
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هـ 1383من بنغازي بليبيا. عمل يف جملة اإلذاعة بطرابلس خمرًجا صحفًيا ورس اًما عام 
 .م(، وخطَّ أول لوحة ساخرة فيها1963)

 
 حممد حممود شعبان 

 م(1999 - 1912هـ = 1419 - 1331)
 «.اباب شارو»إذاعي رائد، ابحث إعالمي، مقدم برامج أطفال، املشهور بـ 

 

 
 

 ولد يف اإلسكندرية. أول مصري در  التلفزيون يف أمريكا. 
 

 حممد حممود الصواف 
 م(1992 - 1915هـ = 1413 - 1333)

 عامل داعية وجماهد كبري.
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سي مجاعة اإلخوا  ن ابلعراق، وأول مراقب عام هلا. ولد يف مدينة املوصل ابلعراق. من مؤس ِّ
 

 حممد مساعد الصاحل
 م(2010 - 1935هـ = 1431 - 1354)

 حقوقي وكاتب صحايف ساخر.
 

 
 

سي مجعية احملامني.  من الكويت. أول حمام كوييت، من أوائل مؤس ِّ
 

 حممد مصطفى غنيم 
 م(2000 - 000هـ؟ = 1421 - 000)
 كاتب صحفي جو ال.
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من مصر. وذكر أنه كان أول صحفي مصري وعريب يطأ بقدمه أرض بعض املناطق، كما 
حد  يف جزيرة إيراين الغربية اليت ظلت خاضعة للمحتل ِّ اهلولندي ثالثة قرون قبل أن تعود 
إىل إندونيسيا، أو يف جزيرة بينانج حيث يوجد معبد األفاعي الوحيد يف العامل، أو يف الدائرة 

 الية، وغريها من املناطق اليت حتوي العجيب من املشاهد..القطبية الشم
 

 حممد املعلم 
 م(1994 -1918هـ = 1415 - 1336)

 من رواد النشر يف العامل العريب.
 

 
 

من مصر. كان آخر مشروعاته إصدار أول موسوعة عربية شاملة، بدأ اإلعداد هلا قبل عدة 
من العلماء واملفكرين واألدابء املصريني  250سنوات، وترأ  جهاز حتريرها املكوَّن من حنو 

 والعرب.
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 حممد معلم حسن احلواديل 
 م(2000 - 1936هـ = 1421 - 1355)

 عامل قدير، داعية صبور.
 

 
 

يف إقليم ابي ابلصومال. حينما اهنارت حكومة  ولد يف ابدية بيدوا قرب انحية بورهبكة
سياد بري، واندلعت احلرب األهلية، كان من األوائل الذين بذلوا جهوًدا يف إمخاد الفتنة، 

واختري أول رئيس له، وكان هدف  ،«جممع العلماء الصوماليني»وأسَّس جملًسا للعلماء مساه: 
لية، والظروف األمنية للبالد، واإلصالح بني اجمللس مشاركة األمة يف معاانهتا من احلرب األه

النا ، إضافة إىل مواجهة التحدايت الدينية واألخالقية من قبل اهليئات، واملنظمات 
أاب »التنصريية اليت هيمنت على املنطقة يف ظل ِّ غياب هيكل حكومي. واعتربه البعض

 .ة يف منطقة القرن اإلفريقييف الصومال، وقائًدا روحًيا للحركة اإلسالمي «الصحوة اإلسالمية
 

 حممد مكني 
 م(1978 - 1906هـ = 1398 - 1324)

ر.   عامل لغوي مفس ِّ
 امسه الصيين: ماجان. 
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 ولد بقرية شادآين مبدينة قوجو يف مقاطعة يوانن من قومية هوي املسلمة ابلصني. 
 .أول قامو  عريب صيين« معجم العربية الصينية»كان يشرف على أتليف 

 
 حممد منيب حممد فريد منيب 

 م(2009 - 000هـ = 1430 - 000)
 مهند  زراعي.

 مبصر.« امليكروبيولوجيا الزراعية»أستاذ يف جامعة القاهرة. ذكر يف نعيه أنه رائد علم 
 

 حممد مهدي عالم 
 م(1992 - 1900هـ = 1412 - 1318)

 كاتب موسوعي جممعي.
 وهو نفسه الذي يصدر كتبه ابسم مهدي عالم.
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م( ليمثل احلكومة السعودية منتداًب من 1954هـ )1374من مواليد القاهرة. اختري عام 
حكومة مصر يف أول اجتماع لألمم املتحدة بلندن لتأسيس هيئة اليونسكو، إضافة إىل كونه 

 أول رئيس حترير جمللة حوليات كلية اآلداب. 
 

 حممد جنيب
 م(1984 - 1901هـ = 1404 - 1319)

 أول رئيس جلمهورية مصر. 
 

 
 

  ولد يف اخلرطوم.
، تـــوىلَّ القيـــادة وأذاع بصـــوته البيـــاانت 1952يوليـــو )متـــوز( ســـنة  23ملـــا نفـــذ االنقـــالب يف 

أُلغيت امللكية يف مصر، وأصبح املرتجم له أول رئيس  1953األوىل. ويف حزيران )يوليو( سنة 
 للجمهورية.

 
 حممد نذير مصطفى

 م(2008 - 1939 هـ =1429 - 1358)
 قيادي كردي.
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ولد يف مدينة املالكية )ديريك( بسورية. أول من خترَّج يف كلية احلقوق من الطلبة الكرد، أول 
 حمام كردي يف احملافظة. 

 
 حممد نزار فتيح

 م(2007 - 1945هـ = 1428 - 1365)
 طبيب متخصص. 

 

 
 

والدتــه يف مكــة املكرمــة. عمــل يف مستشــفى امللــك فيصــل التخصصــي، وأنشــأ هبــا أول مركــز 
لقســـطرة القلـــب يف اململكـــة، وصـــار مـــديرًا للمستشـــفى، وطبيًبـــا خاًصـــا للملـــك خالـــد، وعـــني ِّ 

 رئيًسا لالحتاد السعودي للطب ِّ الرايضي. 
 

 حممد نور بن سيف املهريي
 م(1983 - 1905هـ = 1403 - 1323)

 تربوي.  عامل
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 ولد يف إمارة ديب. رائد التعليم يف اإلمارات. 
 

 حممد نور بن عبدهللا اجلوهري
 م(1998 - 1919هـ = 1419 - 1338)

 كاتب روائي رايدي طبيب.
 

 
 

والدته يف سنغافورة حيث كان والده يعمل يف احلقل اإلسالمي، عاد معه إىل مكة املكرمة 
 هبا.وخترَّج يف املدرسة الفخرية 

له رواية وحيدة، هي "االنتقام الطبعي: رواية علمية أدبية أخالقية اجتماعية"، أصدرها 
ص(. وتعترب اترخيًيا الرواية  39م(، يف )1935هـ )1354( عاًما يف جدة عام 16وعمره )

الثانية يف احلجاز، ورمبا اجلزيرة العربية، بعد رواية "التوأمان" اليت صدرت لعبدالقدو  
 .م( يف دمشق .ورحل عن أعمال خمطوطة كثرية1930هـ )1349ي عام األنصار 
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 حممد نوري شفيق
 م(2011 - 1926هـ = 1433 - 1345)

 تربوي وزير. 
مـــن مدينـــة الطفيلـــة ابألردن. مـــن األراناوط. وضـــع األســـا  جلامعـــة العـــني ابإلمـــارات، كمـــا 

 وضع املخطط األول جلامعة أردنية. 
 

 حممد ولد البصريي 
 م(2009 - 1918هـ = 1430 - 1337)

 عامل جليل شجاع، اشتهر بلقب بداه.
 

 
 

من موريتانيا. قاد أول مظاهرة للعلماء واألئمة يف موريتانيا ضدَّ أول دستور علماين يف عام 
 هـ، مما دفع الرئيس آنذاك حممد خوان ولد هيدالة إىل الرتاجع عنه. 1402

 
 حممد وهيب احلريري الرفاعي

 م(1994 - 1914ـ = ه1415 - 1333)
 فنان تشكيلي، كاتب، مهند .
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ولد يف مدينة حلب. سافر إىل فرنسا والتحق مبدرستها املشهورة "الفنون اجلميلة" لدراسة 
 اهلندسة املعمارية. وكان أول عريب يتخرج يف هذه املدرسة.

 
 حممد يوسف حسن 

 م(2006 - 1918هـ = 1427 - 1337)
 ابحث جيولوجي رائد، لغوي جممعي، أديب إسالمي. 

 

 
 

 ولد يف طنطا. ذكر يف نعيه أنه "رائد علم اجليولوجيا مبصر والعامل العريب". 
 

 حممد يوسف بن عبدالرحيم سييت
 م(1982 - 1906هـ = 1402 - 1324)

منشئ حلقات حتفيظ القرآن الكرمي، اتجر ثري. رجل أعمال امتهن التجارة وتصدير اجللود 
 حىت لقب يف أوراب وأمريكا مبلك القطن والصوف! 
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در  دراسة شرعية قليلة، خترَّج يف إحدى جامعات ابكستان يف العلوم العصرية، وكان حمًبا 
للقرآن وأهله، حىت إنه أنشأ يف ابكستان وقًفا لتحفيظ القرآن، وكان يطلب من أولياء أمور 
الطلبة أن يتحملوا نصف التكاليف وهو يتحمل النصف اآلخر. وأنشأ احللقات الكثرية على 

ال، فلما احتاج إىل املدرسني أتى ليحضرهم من مكة، فلما وصل مكة فوجئ أن هذا املنو 
القرآن قلَّ أهله والراغبون فيه، فقال: األوىل أن أنشئ هذا العمل يف مكة. فبدأ أول حلقة 
لتحفيظ القرآن الكرمي يف مسجد ابن الدن جبرول، مث يف املسجد احلرام وسائر املساجد، مث 

الرايض، وهو الذي أنشأ أول مجعية لتحفيظ القرآن الكرمي مبكة املكرمة يف املسجد النبوي، ف
( معلم من ابكستان لتعليم القرآن الكرمي، وبعد سنتني أنشأ 100هـ وجلب هلا )1382عام 

هـ فأنشئت حتت 1386مجعية أخرى للتحفيظ ابملدينة املنورة، ونقل الفكرة إىل الرايض عام 
آل الشيخ، وندب هلا تلميذه النجيب عبدالرمحن بن عبدهللا  إشراف املفيت حممد بن إبراهيم

 .بن فراين
 

 حممد يوسف مضوي 
 م(2004 - 000هـ = 1425 - 000)

 حقوقي. 
 من مدينة بربر ابلسودان. شكل أول جلنة حلقوق اإلنسان يف السودان.

 
 حممود إبراهيم شكوكو

 م(1985 - 1912هـ = 1405 - 1331)
 )حوار بني الشخصية ذاهتا(.  ممثل ومونولوجست

 امسه احلقيقي حممود إبراهيم إمساعيل موسى. 
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( 600ولد يف القاهرة. أحد رو اد فن ِّ املونولوج يف مصر والعامل العريب. قدَّم أكثر من )

 مونولوج قام بتأليف معظمها، وهو ال جييد القراءة والكتابة! 
 

 حممود أمحد عبداآلخر
 م(2001 - 1917هـ = 1422 - 1336)

 خبري ومستشار زراعي وكيميائي وزير.
 

 
  

س ورئيس أول جملس إدارة مجعية علوم  ولد بطهطا يف حمافظة سوهاج مبصر. عضو مؤس ِّ
 وتكنولوجيا الصناعات الغذائية املصرية.

 
 حممود أمحد علي

 م(1980 - 1900هـ؟ = 1400 - 1318)
 تربوي رايدي. 
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ابلصومال. عزم على إنشاء مؤسَّسة تعليمية نظامية ألول مرة يف الصومال،  ولد يف برعو

وأشرف على مدار  عمود، والشيخ، اليت كانت من أوائل املدار  القدمية يف الصومال، 
 م( افتتح أول مدرسة للبنات يف )برعو(. 1953هـ )1373خاصة يف الشمال، ويف عام 

 
 حممود اجلوهري

 م(2012 - 1938هـ = 1433 - 1357)
 مدرب رايضي. 

 

 
 

 .من مواليد القاهرة. انتزع لقب )هدَّاف( يف أول بطولة لكأ  األمم اإلفريقية
 
 

 حممود حافظ إبراهيم 
 م(2011 - 1912هـ = 1433 - 1331)

 ابحث علمي إسالمي جممعي.
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مــن مواليــد القــاهرة. رائــد علــم احلشــرات مبصــر. أنشــأ متحًفــا للحشــرات يف كليــة العلــوم اعتــرب 
األول مـن نوعـه يف منطقــة الشـرق )األوســط(، وقـد نشـرت هيئــة علميـة روســية إجنازاتـه العلميــة 

 هـ. 1389يف جملد عن رواد علوم احلياة عام 
 

 حممود بن أيب احلسن طالقاين 
 م(1979 - 1910هـ = 1399 - 1328)

 زعيم ديين سياسي )آية هللا(. 
 

 
 

ولـــد يف وادي طالقـــان. أول زعـــيم ديـــين إيـــراين يطالـــب مبـــنح األقليـــات غـــري الفارســـية احلكـــم 
الذايت، وهذا ما أهله للتوسط بني النظام اجلديد والعديد من احلركات االستقاللية مـن األكـراد 

رة احتجاًجا على تصرفات بعض املقـربني والرتكمان والعرب والبلوش. وانسحب من جملس الثو 
 من اخلميين ووصفهم "ابلسافاكيني".

 
 حممود خليفة اجلاسم 

 م(1990 - 1961هـ = 1410 - 1382)
 داعية سلفي.

 
  



368 
 

والدتـــه يف الســـاملية ابلكويـــت. أنشـــأ مـــع أصـــدقاء لـــه أول جملـــس علـــم يـــدعو إىل الســـلفية يف 
 املنطقة.

 
 حممود خليل احلصري

 م(1980 - 1918هـ = 1401 - 1337)
 شيخ عموم املقارئ املصرية.

 

 
 

ولد يف قرية شربا النملة بطنطا. أول من أُوفد يف بعثات دينية ابخلارج لتالوة القرآن الكرمي يف 
 .العامل اإلسالمي

 
 حممود سليمان املغريب

 م(2009 - 1933هـ = 1430 - 1352)
 وزير. 
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 أول رئيس وزراء يف ليبيا بعد الثورة على امللكية.ولد يف حيفا، ووالده من ليبيا. 
 

 حممود الشربيين 
 م(2010 - 1941هـ = 1431 - 1360)

 طبيب جراح.
 

 
 

من مواليد قرية الناصرية التابعة ملركز فارسكو يف حمافظة دمياط. ُعدَّ رائد قسطرة القلب 
 مبصر وغريها، كما عدَّ من جر احي القلب العامليني.

 
 الشنيطي حممود 

 م(1995 - 1920هـ؟ = 1416 - 1339)
 ابحث رائد يف شؤون الكتب واملكتبات، مرتجم.

 

 
  

ولــــــد يف اإلســــــكندرية. حصــــــل علــــــى الــــــدكتوراه يف األدب ختصــــــص مكتبــــــات مــــــن جامعــــــة 
هـــــ 1399جملــــس إدارة اهليئــــة املصــــرية العامــــة للكتــــاب، وقــــدم اســــتقالته عــــام  شــــيكاغو.رئيس

احتجاًجا على اشرتاك "إسرائيل" يف معرض القاهرة الدويل للكتاب، وهو الذي خطط إلقامـة 
 هذا املعرض، وتنظيم أول معرض لكتب األطفال يف مصر. 
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 حممود عبدالباقي القشريي 

 م(1989 - 1916هـ = 1409 - 1335)
 هند  كهرابء. م

من طنطا. أنشأ أول مركز لتدريس وتدريب حبو  اجلهد الفائق هبندسة القاهرة، ومركز 
حبو  وميكانيكا الرتبة، ومراكز حبو  الطاقة املتجددة. وأنشأ الشبكة الكهرابئية املوحدة يف 

 مصر. وله نظرايت علمية يف اجلهد الفائق والطاقة على النطاق العاملي.
 

 رؤوف املبحوححممود عبدال
 م(2010 - 1960هـ = 1431 - 1380)

 قيادي شهيد. 
 

 
 

من فلسطني. برز يف رايضة كمال األجسام، وحصل على املركز األول على مستوى قطاع 
غزة. شارك يف أتسيس كتائب القس ام اجلناح العسكري للحركة اإلسالمية )محا (، ودبَّر 

هـ وقتلهما وإخفائهما. 1409يف اتريخ احلركة عام ونفَّذ أول عملية ألسر جنديني إسرائيليني 
يناير. وتبنيَّ أن خمابرات اليهود )املوساد(  20صفر،  5لوحق عشرين عاًما! اغتيل يف ُديب 

هم الذين خططوا ونفذوا العملية، وهم حنو عشرين شخًصا أو أكثر، بينهم نساء مدرَّابت، 
 وخدَّروه مث خنقوه...حضروا إىل اإلمارات جبوازات سفر غربية مزورة، 
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 حممود بن عبدهللا قاري
 م(1977 - 1902هـ = 1397 - 1320)

 عامل فـ ر ضي تربوي. 
 هـ.1369ولد يف مكة املكرمة. أدار أول كلية للشريعة أتسَّست يف السعودية عام 

 
 حممود علي مكي 

 م(2013 - 1929هـ = 1434 - 1348)
 أستاذ األدب األندلسي. 

 هو حممود يوسف علي مكي. 
 

 
 

من حمافظة قنا مبصر. أوفـده طـه حسـني ضـمن أول بعثـة مصـرية لدراسـة األدب اإلسـباين 
يف مدريـــــد، فنـــــال الـــــدكتوراه مـــــن جامعـــــة مدريـــــد املركزيـــــة. أشـــــرف علـــــى تنظـــــيم املـــــؤمتر األول 

 هـ. 1405للدراسات األندلسية جبامعة القاهرة عام 
 

 حممود فوزي بن دسوقي جوهري 
 م(1981 - 1900هـ = 1401 - 1318)

 دبلوماسي سياسي.
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 م.1952يوليو  23من مصر. أول سفري للثورة املصرية يف لندن بعد 
 

 حممود بن حممد طاهر الكردي 
 م(1999 - 1930هـ = 1420 - 1349)

 طبيب متخصص. 
 

 
 

جامعـة لنـدن، من مواليـد مكـة املكرمـة. حصـل علـى الـدكتوراه يف علـم وظـائف األعضـاء مـن 
وعـــاد فكـــان أســـتاًذا يف كليـــة الطـــب ِّ جبامعـــة امللـــك ســـعود يف الـــرايض، ورأ  فيهـــا قســـم علـــم 

 وظائف األعضاء، وكان أول متخصص يف هذا العلم ببلده، وأول من أنشأ القسم ابجلامعة.
 

 حممود خمتار عبدالرحيم 
 م(2003 - 1907هـ = 1423 - 1325)

  ابحث جممعي وخبري فيزايئي دويل.
ولد يف القاهرة. أول مصري رأ  كلية العلوم جبامعة القـاهرة، أنشـأ أول مدرسـة حبثيـة يف علـم 
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فوق الصوتيات مبصر على مسـتوى املـدار  املماثلـة يف الـدول املتقدمـة، أسـهم يف أعمـال أول 
 جلنة ُعهد إليها إنشاء مؤسَّسة الطاقة الذرية يف مصر لالستخدامات السلمية. 

 
  حممود املراغي

 م(2004 - 1937هـ = 1425 - 1356)
 صحفي انصري. 

 

 
 

من مواليد اإلسكندرية. خترج يف أول دفعة من قسم الصحافة يف كلية اآلداب جبامعة القـاهرة 
م( مــع زوجتــه جنــاح عمــر الــيت توفيــت قبلــه، أســهم يف أتســيس حــزب 1958هـــ )1378عــام 

للصــــحفيني االقتصــــاديني. التــــزم م، كمــــا شــــارك يف أتســــيس أول رابطــــة 1976التجمــــع عــــام 
 األفكار الناصرية.

 
 حممود جنيب حسين

 م(2004 - 1928هـ = 1425 - 1347)
 حقوقي جنائي. 

 

 
 

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q="%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF+%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8+%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A"&source=images&cd=&docid=KhAYpL0q7zFhrM&tbnid=8O2D3Bniq8bAFM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.f-law.net/law/threads/31109-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8-%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A&ei=NQOnUa-AKcT5PNSBgdAO&psig=AFQjCNEcqiNS6XHhlJW0v3oVbT8_7royJw&ust=1369986224741937
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م، واعتــرب مــن رواد الفقــه 1952ولــد يف القــاهرة. أول وزيــر عــدل يف حكومــة ثــورة يوليــو عــام 
 اجلنائي يف مصر والعامل العريب.

 
 حميي الدين عبداحلليم حسني 

 م(2011 - 000هـ = 1432 - 000)
 إعالمي إسالمي رايدي. 

 

 
 

مـــن مصـــر. مـــن أوائـــل اإلعالميـــني اإلســـالميني يف العـــامل العـــريب، الـــذين أســـهموا يف توضـــيح 
 وإرساء دعائم اإلعالم اإلسالمي. 

األستاذ والرائد يف حقل اإلعـالم اإلسـالمي/  صدر فيه كتاب: الدكتور حميي الدين عبداحلليم
 بكر إمساعيل. 

 
 خمتار السويفي 

 م(2005 - 1933هـ = 1425 - 1352)
 كاتب وأديب موسوعي، ابحث حبري. 
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ولــد يف القــاهرة. تعتــرب آاثره يف علــوم النقــل البحــري مــن الكتــب الرائــدة غــري املســبوقة ابللغــة 
 كتااًب(.   18العربية )

 
 داده  خمتار ولد

 م(2003 - 1925هـ = 1424 - 1344)
 رئيس موريتانيا. 

 

 
 

جنــوب الــبالد لعائلــة مــن املــرابطني. عنــدما حصــلت موريتانيــا علــى  ولــد يف بلــدة بوتيليميــت
هـــ، بعــد أن متكــن مــن احلصــول علــى 1381هـــ كــان أول رئــيس هلــا عــام 1379اسـتقالهلا عــام 

تصويت "نعم على انتماء موريتانيا إىل األمـة الفرنسـية"! وجنـح يف احلصـول علـى اعـرتاف غـريب 
 شامل ابستقالهلا!
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 مدحت إمساعيل عاصم 
 م(1989 - 1906هـ = 1409 - 1324)

 أديب وشاعر موسيقي. 
 

 
 

ولد يف القاهرة، أول مدير مصري لإلذاعة املصرية. حلن أول نشيد لثورة متوز )يوليـو( املصـرية 
 ."على اإلله القوي االعتماد". أول من أدخل التاجنو يف الغناء العريب

 
 

 مدحت هارون
 م(2012 - 000هـ = 1433 -000)

 خبري دويل يف هندسة الزالزل. 
 

 
 

من مصر. عني ِّ عميًدا لكلية العلوم واهلندسة ابجلامعة األمريكية يف القاهرة، وكان أول أستاذ 
 عاًما.  90غري أمريكي يتوىلَّ منصب عميد ابجلامعة منذ 

 

http://www.google.com.sa/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=CCIA4GF9DbFlDM&tbnid=5SyNBi2mG8hfRM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://classiccomposers.forumegypt.net/t1499-topic&ei=0QV3UuD8CsyrhQfz2IGwBw&psig=AFQjCNEiQWk7BSlRYhdA0xygrSXq6H0n4w&ust=1383618385241920
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 مدينة عبدهللا 
 م(1991 - 000هـ = 1411 - 000)

 تربوية رايدية. 
ابلســــودان. عي ِّنــــت أول مفتشــــة لتعلــــيم البنــــات يف الســــودان. أول مــــن مــــن مواليــــد أم درمــــان 

 ( مرة.27فتحت مدرسة ليلية، حجَّت )
 

 مرسي سعد الدين محدي
 م(2013 - 1923هـ = 1434 - 1342)

 دبلوماسي ثقايف مرتجم.
 

 
 

من مصر. أول مستشار ثقايف بلندن. ربطته عالقة قوية ابلـرئيس السـادات، فاختـاره أول 
 هليئة االستعالمات، ومتحداًث ابمسه.رئيس 
 

 مرشد بن سعد البذايل 
 م(1990 - 000هـ = 1410 - 000)

 شاعر شعيب. 

 

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q="%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A+%D8%B3%D8%B9%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86"&source=images&cd=&docid=C4LpZApBeqOTBM&tbnid=suQVDmYEFVzVsM:&ved=0CAUQjRw&url=http://today.almasryalyoum.com/section.aspx?Issueid=1327&PageID=7&ei=_K1uUZPaC--S0AXSroCIDw&psig=AFQjCNFA5V0KFsS2gb0jAJf6XHNcsD3XJQ&ust=1366294349415072
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 من الكويت. من أبرز رواد الشعر الشعيب يف اخلليج. 

 
 مروان عرفات 

 م(2012 - 1945هـ = 1433 - 1365)
 رايضي.

 

 
 

مـن سـورية. أول حكــم عـريب وآسـيوي شــارك يف حتكـيم مبـاراة املركــز الثالـث يف دورة األلعــاب 
 م(. 1980هـ )1400األوملبية مبوسكو عام 

 
 مروان كحال املسلماين

 م(2013 – 1935هـ = 1434 – 1354)
 مصو ِّر رايدي

 
 

 من مواليد دمشق. انتخب أول نقيب للفنانني الضوئيني السوريني.
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 مرمي حممد عبدالعليم
 م(2010 - 1930هـ = 1431 - 1349)

 فنانة تشكيلية مصم ِّمة. 
من مصر. أول من درَّ  الطباعة احلريرية مبصر، وأول من أدخل احلفر والطباعة على 

 اخلشب بكلية الفنون، وأول من أدخل التصوير الفوتوغرايف لألعمال املطبوعة.
 

 مشاري حممد اخلشرم 
 م(2010 - 1941=  هـ1431 - 1360)

 داعية وحمرر صحفي إسالمي رايدي. 
 

 
 

من مواليد مدينة الكويت. أول رئيس جمللة )اجملتمع( الكويتية، اليت حتمَّل مسؤولياهتا وهي 
 هـ يف عامل الصحافة.1390ختطو خطواهتا األوىل عام 

 
 مصطفى أمحد نرميان 

 م(1994 - 1925هـ = 1414 - 1344)
 أديب كردي، كاتب صحفي. 

 هو مصطفى أمحد حممد، و"نرميان" لقبه. كما يرد امسه "مصطفى سيد أمحد الربزجني".
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ولد يف مدينة كفري مبحافظة دايىل يف العراق. أول من أعدَّ الببليوغرافيا يف اجملال الكردي،  

 هـ واعتقل بسببها.1377وأول من وضع تقوميًا كرداًي عام 
 

 يوسف  مصطفى أمني
 م(1997 - 1914هـ = 1417 - 1333)

 صحفي مشهور.
 

 
 

 من مصر. كاتب وحمرر صحفي رايدي، مع شقيقه علي.
 

 مصطفى هبجت بدوي 
 م(2002 - 1938هـ = 1423 - 1357)

 شاعر، حمرر صحفي حزيب، حقوقي عسكري. 
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م(، 1952)هـ 1372من اإلسكندرية. شارك يف أتسيس وإصدار جملة "التحرير" سنة 
 يوليو. 23وكانت أول لسان حال لثورة 

 
 مصطفى توفيق شاهني

 م(2011 - 1935هـ = 1432 - 1354)
 فيزايئي ومهند  فضائي انبغة. 

 

 
 

ولد يف بريوت. شغل منصب كبري العلماء يف )خمترب الدفع النفا (، و)خمترب جي يب إل( 
م( أطلق 2002هـ )1423. يف عام أكرب خمتربات )انسا( وأهم مؤسَّسات الفضاء يف العامل

أول قمر صناعي أشرف على تصميمه وحدَّد مهمته عامل عريب، هو املرتجم له، واختار له 
اسم )أكوا( يعين املاء ابلالتينية، الذي يعكس مهمة هذا القمر يف مجع معلومات شاملة عن 

 دورة املياه يف الطبيعة. 
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 مصطفى رضوان زيُّور  

 م(1990 - 1907هـ = 1411 - 1325)
 ابحث يف علم النفس.

 

 
  

س قسم علم النفس جبامعة عني مشس، أحد أبرز العلماء يف  ولد يف القاهرة. أستاذ ومؤس ِّ
س مجاعة التحليل النفسي، الذي اعترب الرائد فيه، وقد أسهم يف إصدار أول جملة  جماله، مؤس ِّ

 علمية متخصصة يف علم النفس يف مصر والعامل العريب.
 

 مصطفى عبدالباسط فتح هللا 
 م(1980 - 1908هـ = 1400 - 1325)

 كشفي رايدي. 
 

 
 

من لبنان. أول رئيس لالحتاد الكشفي اللبناين، كما رأ  من قبل مجعية الكشاف املسلم، 
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 وهو الذي أسَّس )مجعية قدامى الكشافني واملرشدات(.
 

 مصطفى كامل بن حممد كرية 
 م(2003 - 000هـ = 1424 - 000)

 من أعالم القانون. 
 

 
 

 من مصر. أول رئيس حملكمة التمييز بديب.
 

 مصطفى كومورا
 م(1998 - 1912هـ = 1419 - 1331)
 الزعيم الياابين املسلم.

 من أهايل مدينة كيوتو عاصمة الياابن القدمية. أول رئيس للمركز اإلسالمي يف الياابن. 
كتب أول كتاب عن اتريخ اإلسالم يف الياابن، يف ستة أجزاء، ابللغة الياابنية، تتخذها 

 اجلامعات ومراكز البحو  مرجًعا هلا. 
يف الستينيات امليالدية يف ترمجة معاين القرآن الكرمي، كما  -رمحه هللا-وشارك مع عمر ميتا 

خماطبة الشعب الياابين ليسهل عليه  أن له تفسريًا شاماًل للقرآن الكرمي متي ز خبصوصيته يف
 استيعاب معاين القرآن الكرمي.
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 مصطفى حممد شردي 
 م(1989 - 1935هـ = 1409 - 1354)

 صحفي. 

 
 

سنوات، أنشأ خالهلا أول صحيفة  10من بور سعيد مبصر. سافر إىل أبو ظيب وبقي هناك 
إماراتية، هي "االحتاد"، و"أخبار اإلمارات" ابإلجنليزية، وأشرف على جعل الصحيفة مؤسَّسة 

 تصدر جبانبها جملة "زهرة اخلليج" جملة نسائية، و"ماجد" جملة أطفال. 
 

 مصطفى حممد املرسي إمساعيل 
 م(1978 - 1905هـ = 1399 - 1323)

 مقرئ فقيه. 
 

 
 

ولد يف قرية ميت غزال مبحافظة الغربية يف مصر. أول مقرئ سجَّل القرآن الكرمي على 
 أسطواانت. 
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 مصطفى املنيالوي 
 م(2005 - 000هـ = 1426 - 000)

 طبيب متخصص. 
 

 
 

اجلهاز اهلضمي ودوايل من مصر. رائد يف طب ِّ املناظري واستخدامها يف تشخيص أمراض 
 املريء وعالجها، والتخصص يف كل ما يتصل ابلكبد.

 
 مصطفى نطور 

 م(2011 - 1950هـ = 1433 - 1370)
 كاتب روائي وحمرر صحفي.

 

 
 

من مواليد "القل" يف والية سكيكدة ابجلزائر. أسس أول نشرة تصدر ابلعربية بعد فتح 
بوعية، مث أنشأ "الشرق اجلزائري" اليومية، اجملال للصحافة املستقلة، وهي "جسور" األس

 فاألسبوعية الساخرة "املسمار"، كلها ابلشراكة مع صديقه حممد زتيلي.
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 معصومة حممد كاظم 

 م(2005 - 1927هـ = 1426 - 1345)
 ابحثة رايضية رايدية. 

من مصر. أول سيدة تتخصص يف طرق تدريس الرايضيات، مث يف الرايضيات البحتة، وأول 
شاركت يف تطوير وحتديث مناهج الرايضيات، وأول سيدة شاركت يف أتليف كتاب يف  من

 الرايضيات احلديثة ابللغة العربية، من مؤسسي كلية البنات جبامعة عني مشس، ومعيدة هبا. 
 

 مفيدة درويش الدابغ
 م(1992 - 000هـ = 1412 - 000)

 انشطة نسائية وتربوية رايدية. 
 من ايفا بفلسطني. ذكر أهنا كانت أول عربية مسلمة تعنيَّ مديرة ملدرسة حكومية. 

 
 مقبولة بنت محدي الشلق

 م(1987 - 1921هـ = 1407 - 1340)
 أديبة شيوعية. 

م(، فكانت أول من محل 1944هـ )1364ولدت يف دمشق، وخترجت يف جامعتها سنة 
 تتخرج منها. وكانت من رواد احلركة الشيوعية. إجازة يف احلقوق من هذه اجلامعة، ورابع فتاة

 
 مكي الطيب شبيكة 

 م(1980 - 1905هـ = 1400 - 1323)
 مؤر ِّخ السودان احلديث. 
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ولد يف مدينة الكاملني بوالية اجلزيرة، وحصل على شهادة الدكتوراه يف فلسفة التاريخ من 
هذا التخصص، وقد يكون أول بريطانيا، وكان أول سوداين حيصل على هذه الشهادة يف 

 سوداين حصل على الدكتوراه.
 

 ملحم كرم كرم 
 م(2010 - 1932هـ = 1431 - 1351)

 حمرر صحفي، مسؤول نقايب. 
 

 
 

من مزرعة الشوف بقضاء الشوف يف لبنان، استقرَّ ببريوت. انتخب أول نقيب للمحررين 
 هذا املنصب. م(، وبقي ما يقارب نصف قرن يف1961هـ )1381يف لبنان عام 

 
 مليكة الفاسي

 م(2007 - 1919هـ = 1428 - 1338)
 انشطة صحفية.

من فا . تعلمت مثل أشقائها، وكان والدهم قاضًيا، مث كانت من أوائل النساء اللوايت 



388 
 

هـ، وشاركت يف صياغة بيان االستقالل ووقعته مع 1356انتسنب إىل احلركة الوطنية يف عام 
 نسا إبعالن استقالل املغرب.( آخرين، الذي طالب فر 66)

 
 منصور عبدالسالم إيسكوديرو

 م(2010 - 1947هـ = 1431 - 1367)
 طبيب وداعية نشيط.

 

 
 

هـ، وأسَّس 1399جنويب إسبانيا. اعتنق اإلسالم عام  ولد يف قرية أماتشار مبحافظة مالقة
هـ، حتت اسم "مجعية عودة اإلسالم إىل إسبانيا"، 1400أول مجعية للمسلمني اإلسبان عام 

هـ لتأسيس 1409فكان أول من قام بتنظيم العمل اإلسالمي الفعال فيها، وهو ما دفعه عام 
ُعرف بنشاطه اإلسالمي الواسع على  "الخونتا إسالميكا" أو "اجمللس اإلسالمي"، الذي

 الصعيد اإلسالمي والدويل. 
 

 منصور حمجوب حممد
 م(2005 - 000هـ = 1426 - 000)

 حماسب، وزير. 
من السودان. حصل على زمالة احملاسبني الربيطانية، وكان أول سوداين وإفريقي حيصل على 

تجاري السوداين.. وأسس هذه الدرجة. كما أنشأ أول مصرف سوداين وطين، وهو البنك ال
 جملس احملاسبني القانونيني، وكان أول رئيس له. 
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 منري داود كنعان 
 م(1999 - 1919هـ = 1420 - 1338)
 رسام ملو ِّن وتشكيلي.

 

 
 

من مصر. اعترب رائد الكوالج )قص ولصق خامات خمتلفة يف لوحة واحدة(، ومتمرًدا على 
م(، مث أول لوحة  1945هـ )1365أول لوحة جتريدية يف مصر عام  التجريدية )؟(،ابتكر

 م(.1953هـ )1373كوالج عام 
 

 منري صاحل عبدالقادر
 م(1991 - 1919هـ = 1411 - 1338)

 حمرر صحفي، أديب ساخر. 
 

 
 

 من مواليد مدينة اخلرطوم. من رواد أدب الفكاهة يف بلده.
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 املهدي بن عبدالكبري الطود 

 م(1991 - 1913هـ = 1412 - 1331)
 عامل مشارك، أديب، وطين.

 
  

سني األوائل حلزب اإلصالح الوطين، ووكل إليه  من مواليد القصر الكبري ابملغرب. من املؤس ِّ
 احلزب مهمة حترير الواثئق املهمة والتقارير املوجهة إىل خمتلف اجلهات.

 
 موري موسى كماري

 م(1976 - 000هـ = 1396 - 000)
 عامل هنضوي. 

من ساحل العاج. أحد أبرز رو اد النهضة والدعوة اإلسالمية املعاصرة يف غرب إفريقيا، وخترَّج 
 يف مدرسته املئات من الطلبة من دول املنطقة.

 
 موسى حممد علي شعيب 

 م(1980 - 1943هـ = 1400 - 1362)
 مناضل قومي حزيب.
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  احلرب األهلية اللبنانية.ولد يف قرية الشرقية جنوب لبنان. اغتيل يف
قالوا: هو أول شاعر عريب يف القرن العشرين وصف مقتله )املتوقع يوم االثنني 

 م( يف قصيدة واضحة صرحية "قتلوين".28/7/1980
 

 موسى حممود الشابندر
 م(1979 - 1899هـ = 1399 - 1317)

 دبلوماسي، رائد املسرحية ابلعراق.
 

 
  

 م(.1938هـ )1357بعنوان "وحيدة" مثلت يف الشطرة عام ولد يف بغداد. له مسرحية 
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 ميسَّر السيد
 م(2002 - 1910هـ؟ = 1423 - 1328)

 مالكم وكاتب رايضي.
ولد يف دمشق، أحرز لقب بطل سورية ولبنان يف املالكمة، أسَّس أندية رايضية، رئيس أول 

 احتاد سوري أللعاب القوى والقوة. 

 

 ميشال يوسف أبو جودة
 م(1992 - 1934هـ = 1413 - 1353)
 من أعالم الصحافة.

 

 
 

ولد يف الزلقا ضاحية بريوت الشمالية. وكان أتثريه يف الصحافة اللبنانية واضًحا، ويعدُّ من 
 أوائل الذين عرَّبوا هذه الصحافة.
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 حرف النون
 

 انجي جواد الساعايت 
 م(2009 - 1922هـ = 1430 - 1341)

 كاتب رح الة.
 

 
 

بغداد. نشر مقاالت يف الصحف واجملالت احمللية، مهتًما بـ)األوائل( من األمور، وخاصة من 
 يف بغداد.

 
 انجي زين الدين املَْصرِّف

 م(1985 - 1901هـ = 1405 - 1319)
 مهند  معماري، خطاط ومؤرخ للخط العريب.

 

 
 

 ولد يف بغداد. طبع أول خارطة للعراق يف القاهرة.
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  انزك صادق املالئكة
 م(2007 - 1923هـ = 1428 - 1342)

 شاعرة مطبوعة. 
ولدت يف بغداد. ُعرفت أبهنا رائدة الشعر احلر عندما نظمت قصيدهتا "الكولريا" عام 

م( تزامًنا مع قصيدة كتبها بدر شاكر السياب بعنوان "هل كان حًبا" يف 1947هـ )1367
 العام نفسه.

 
 انصر سبحاين 

 م(1990 - 1951هـ = 1411 - 1371)
 قيادي إسالمي. 

 

 
 

من مواليد قرية )دوريسان( التابعة ملدينة ابوه يف كردستان إيران. قام مبعاونة عدد من الدعاة 
بكردستان العراق على أتسيس دعوة اإلخوان املسلمني يف إيران، فكان من رو اد الصحوة 

 املباركة بني أهل السنة يف إيران.
 

 انصيف جمدالين 
 م(1988 - 1914هـ = 1408 - 1332)

 رايضي إعالمي رايدي.
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والدته يف بريوت. أسَّس أول صحيفة رايضية يف لبنان والعامل العريب ابسم "احلياة الرايضية" 
م، فكان أصغر صحفي يف 1931كانون الثاين )يناير( عام   25وصدر عددها األول يف 

 اإلذاعة اللبنانية، اليت استمرَّ فيها العامل آنذاك، وكان يوزعها بنفسه. أول مذيع رايضي يف
 م.1948( عاًما، وكان أمني سر ِّ أول بعثة رايضية شاركت يف األلعاب األوملبية عام 43)

 
 انظم مصطفى عكاري 

 م(1985 - 1902هـ = 1405 - 1320)
 وزير.

 

 
 

من طرابلس الشام. انتدبه امللك فيصل إلجراء إصالحات تنظيمية يف اإلدارة، فأنشأ أول 
 جملس للخدمة املدنية ابلسعودية، وأول ديوان للمحاسبة. 
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 انيف فتحي أبو شرخ 
 م(2004 - 1966هـ = 1425 - 1386)

 قائد كتائب شهداء األقصى يف الضفة الغربية.
 

 
 

سي اندي األسري الفلسطيين وأول مدير له يف ولد يف البلدة القدمية  بنابلس. أحد مؤس ِّ
 انبلس.

 
 انيل بركات حممد 

 م(2000 - 1922هـ = 1421 - 1341)
 ابحث فيزايئي.

 
 

 ولد يف القاهرة. من روَّاد البصرايت الفيزيقية.
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 انئل النقيب 
 م(2004 - 000هـ = 1424 - 000)

 طبيب جرَّاح.
 

 
 

أول هـ، ويف الكويت عمل يف وزارة الصحة، 1382خترَّج يف كلية الطب جبامعة بغداد عام 
طبيب كوييت حصل على شهادة الزمالة الربيطانية يف اجلراحة العامة، وأول من توىلَّ قسم 

 اجلراحة يف املستشفى األمريي.
 

 نبيل إلياس خوري 
 م(2002 - 1929هـ = 1423 - 1348)

 عي.صحفي، روائي، إذا
 

 
 

 ولد يف القد . عاش يف لبنان وجتنَّس جبنسيتها. أصدر أول جملة نسائية هي "احلسناء". 
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 نبيل السلمي 
 م(1987 - 1941هـ = 1407 - 1360)

 فنان، رس ام كاركاتري. وهو نفسه )حممد نبيل السلمي(.
 

 
 

ولد يف أسوان مبصر. أول من قدم كاريكاتري الكمبيوتر على صفحة "صخر"، ويف مجيع 
 الكتب اليت أنتجتها "العاملية" من سلسلة الكمبيوتر ابلسعودية. 

 
 جنايت صدقي 

 م(1976 - 1905هـ = 1399 - 1323)
 كاتب صحفي مرتجم. 

 

 
 

يف احلزب الشيوعي  ولد يف القد  من أصل تركي. من أوائل العرب الذين اخنرطوا
 .الفلسطيين
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 جنم الدين أربكان 

 م(2011 - 1926هـ = 1432 - 1345)
 زعيم قيادي إسالمي، من صن اع الصحوة اإلسالمية.

 

 
 

س احلركة اإلسالمية احلديثة  ولد يف مدينة "سينوب" على ساحل البحر األسود برتكيا. مؤس ِّ
يف تركيا، وأول رئيس حكومة إسالمي يف اترخيها، واستفاد من جتربته الكثري من الدعاة القادة 

 يف العامل اإلسالمي. 
 

 جنوى سلطان
 م( 2010 - 1956هـ = 1431 - 1376)

 طبيبة داعية. 
 بكنيتها )أم معاذ(.ُعرفت 

ولدت مبدينة اإلمساعيلية يف مصر. انتقلت مع زوجها املهند  إىل الكويت، فكانت من 
الرائدات املشرفات الناجحات يف دور القرآن الكرمي وحلقات التحفيظ هبا، وقامت بتأسيس 

 .اند للبنات، وكان األول من نوعه يف املنطقة
 

 جنيب عبداللطيف الكيالين 
 م(1995 - 1931هـ = 1415 - 1350)

 أديب إسالمي وروائي انقد، طبيب.
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ولد يف قرية شرشابة التابعة ملركز زفيت مبحافظة الغربية يف مصر. أحد أشهر كتَّاب القصة يف 
سي رابطة األدب اإلسالمي، بل من أوائل الداعني إىل األدب  العامل اإلسالمي. من مؤس ِّ

بح حبق رائد القصة اإلسالمية احلديثة، ليس بكثرة إنتاجه اإلسالمي نظراًي وتطبيقًيا. وقد أص
 .فحسب، بل بتنوع هذا اإلنتاج، وبتعدد موضوعاته وأساليبه وأشكاله

 
 ندمية عمر املنقاري 

 م(1991 - 1904هـ = 1412 - 1322)
 أديبة صحفية.

أول  ولدت يف حلب. من الرواد يف حركة الصحافة النسائية السورية والعربية، فهي صاحبة
م(، مث توقفت 1930هـ )1349جملة نسائية فيها، حيث أصدرت جملة )املرأة( يف محاة عام 

 م(. 1947هـ )1367اجمللة فأصدرهتا ابالسم نفسه بدمشق سنة 
 

 النذير دفع هللا
 م(1982 - 1922هـ! = 1402 - 1341)
 طبيب بيطري رايدي.
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البيطرية امللكية بلندن، ومنحته جامعات من السودان. أول إفريقي ينال الزمالة من الكلية 
 أملانية لقب )أبو الطب البيطري يف العامل(، وهو مكتشف عالج الطاعون البقري.

 
 نذير عقيل

 م(2009 - 1930هـ = حنو 1430 - 1349)حنو 
 إعالمي، خمرج إذاعي.

 

 
 

 افتتاحه.أول من بدأ البثَّ املباشر يف إذاعة دمشق، مث التحق ابلتلفزيون فور 
 

 نزيه الشهبندر
 م(1977 - 1913هـ = 1397 - 1331)

 سينمائي.
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أول سينمائي سوري، صاحب أول صالة عرض سينمائي يف بلده بدمشق، أنتج أول فيلم 
، وكان أول وآخر فيلم له. وهو الذي اخرتع آالت 1948سوري انطق )نور وظالم( عام 

 .ميكانيكية إلضافة الصوت للصورةاالستديو اخلاص به، ووضع حلواًل هندسية 
 

 نصر الدين طوابر 
 م(1986 - 1920هـ = 1407 - 1339)

 منشد مبتهل.
 

 
 

 والدته ابملنزلة يف حمافظة الدقهلية. رائد فنَّ اإلنشاد الديين يف مصر.
 

 نصوح عبداللطيف فاخوري
 م(2002 - 1924هـ = 1423 - 1343)

 شاعر.
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 ولد يف محص. أحد رواد الواقعية االشرتاكية يف الشعر العريب بسورية. 
 

 نصري شورى 
 م(1992 - 1920هـ = 1412 - 1339)

 فنان تشكيلي. 
 

 
 

من دمشق. تتلمذ على أعالم يف الرسم ابلقاهرة وخترج يف كليتها )اجلميلة(. اعترب رائد 
 املدرسة االنطباعية بسورية. 

 
 نفيسة سيد كارا 

 م(2002 - 1910هـ = 1422 - 1328)
 وزيرة مسلمة. 

http://www.google.com.sa/imgres?q="%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%B1+%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%89"&hl=ar&safe=active&biw=1311&bih=575&tbm=isch&tbnid=iuVTyrt3qPzLpM:&imgrefurl=http://www.alazmenah.com/?page=show_det&category_id=14&CatId=0&id=32986&lang=ar&docid=BDMaDUY5p9D-1M&imgurl=http://www.alazmenah.com/photo//289/19-4f1049062a938.jpg&w=472&h=674&ei=_t9-UJ-TGIrN0QWAkICAAg&zoom=1&iact=hc&vpx=993&vpy=177&dur=595&hovh=268&hovw=188&tx=73&ty=168&sig=106229268947708217458&page=1&tbnh=145&tbnw=102&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:8,s:0,i:93
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ولدت يف اجلزائر من أصل فرنسي. قادت أول حركة للتضامن بني النساء يف اجلزائر. ويف 
م اختريت وزيرة للدولة يف حكومة ميشيل دوبريه، 1959الثامن من يناير )كانون الثاين( 

الفرنسية اخلامسة، وأول مسلمة يف وعدَّت بذلك أول امرأة تشغل منصًبا وزاراًي يف اجلمهورية 
 .حكومات فرنسا

 
 هناد عبداجمليد الناصري

 م(1982 - 1915هـ = 1402 - 1333)
 مكتيب رايدي. 

 

 
 

ولد يف بغداد. حصل على إجازة يف التاريخ اإلسالمي مع دبلوم خاص بعلم املكتبات من 
م(، فكان أول عراقي يتخصَّص يف علم 1942هـ )1361اجلامعة األمريكية ببريوت عام 

 املكتبات. 
 

 هناد بن منري شريف
 م(2011 - 1932هـ = 1432 - 1351)

 روائي، رائد اخليال العلمي مبصر.
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 ليد مدينة اإلسكندرية.من موا
( جمموعة قصصية وروائية، أهلته ألن يكون رائد اخليال العلمي يف مصر 36أصدر حوايل )
 والعامل العريب.

 
 هنال أجمد الزهاوي 

 م(2005 - 1914هـ = 1426 - 1333)
 فقيهة، تربوية إسالمية رائدة. 

ولدت يف بغداد، والدها كان رئيًسا لرابطة علماء العراق. هلا دورها الرائد يف القلم النسوي 
الدعوي من خالل )جملة الرتبية اإلسالمية( بصحبة كاتبات أخرايت. وقد تلقت العلوم 
الفقهية والشرعية على يد والدها الذي أجازها يف الفقه إبجازة مكتوبة على بعض كتب الفقه 

 مما جعلها أول فقيهة يف العراق يف الزمن املعاصر. احلنفي، 
 

 نوال حممد عمر 
 م(2003 - 000هـ؟ = 1424 - 000)

 ابحثة إعالمية.
من مصر. حصلت على الدكتوراه يف "دور اإلعالم الديين يف تغيري بعض قيم األسرة الريفية 

 واحلضارية". وكانت أول سيدة مصرية تناقش رسالة الدكتوراه يف جامعة األزهر. 
 

 نور الدين بقال أوغلو
 م(2007 - 1932هـ = 1428 - 1351)

 قارئ حافظ. 
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 والده امسه خورشيد، لقب ببقال أوغلو.
 

 
 

هـ بتالوة من القرآن 1379من كركوك ابلعراق. أول من استفتح اإلذاعة الرتكمانية عام 
 .الكرمي

 
 نور الدين علي علو

 م(1996 - 1915هـ = 1416 - 1334)
 عامل داعية سلفي.

والدته يف )غالكعيو( يف الصومال. أسَّس أول حركة سلفية يف الصومال ابسم )مجعية أنصار 
هـ، متأثرًا جبماعة أنصار السنة يف مصر، وعمل هلا مركزًا يف 1380عام السنة( يف حنو 

 مقديشو.
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 حرف اهلاء
 

 اهلادي العبيدي
 م(1985 – 1911هـ = 1405 – 1329)

 عميد الصحفيني بتونس.
 

 
 

التونسية. أشرف على أتسيس أول « الصباح»من مدينة تونس. أول رئيس لتحرير صحيفة 
 إذاعة عربية يف تونس.

 
 هاشم حممد الرجب

 م(2003 – 1921هـ = 1424 – 1339)
 قارئ مقام عازف.

 

 
 

 .من مواليد بغداد. صارت له خربة بتفاصيل غناء املقام، وُعدَّ خبريًا أول به يف عصره
 

http://www.essahafa.info.tn/javasc#ipt:close();
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 هاشم مصطفى نصَّار
 م(2003 – 1918هـ = 1424 – 1336)

 طبيب متخصص.
 

 
 

أستاذ التخدير يف كلية الطب  جبامعة اإلسكندرية، أول رئيس جلامعة طنطا. رائد علم 
س مجعية اإلسكندرية للتخدير والعناية املركزة وأول رئيس هلا.   التخدير يف مصر. مؤس ِّ

 
 هاشم نعمان اخلزندار

 م(1979 – 1915هـ = 1399 – 1334)
 جماهد مناضل سياسي.

 

 
 

م(، وكان أول اجتماع هلا يف 1958هـ )1378حركة فتح عام  من غزة. طرح فكرة تكوين
 بيته بغزة.
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 هاشم يوسف الزواوي
 م؟(1999 – 1916هـ = 1419 – 1335)

 إعالمي رايدي.
 

  
 

هـ 1366الصادرة يف غرة رجب من عام « احلج»ولد مبكة املكرمة. أول رئيس حترير جمللة 
 يف سنواهتا األوىل. 

 
 هائل سعيد أَْنعم

 م(1990 – 1902هـ = 1410 – 1320)
 رجل أعمال حمسن.

 

 
 

ولد يف قرية قرض بسفح جبل األعروق يف حمافظة تعز، من أعيان بالد املعافر احُلجرية. دخل 
يف مشروع لتصنيع املواد الغذائية، فأسَّس أول مصنع هلا يف اليمن، ومعظم شركاته كانت هي 
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س الصناعة اليمنية  الرائدة يف جماالت ختصصها. اعُترب من أبرز رجال األعمال العرب، ومؤس ِّ
 احلديثة، ورائد القطاع اخلاص هبا. 

 
 هداية سلطان السامل

 م(2001 – 1935هـ = 1422 – 1354)
 صحفية تربوية رايدية.

سياسية شاملة هي ولدت يف مدينة الكويت. أول امرأة كويتية تولَّت رائسة جملة أسبوعية 
 هـ، وهي اليت أصدرهتا. وهلا أوليات كثرية يف الصحافة.1390سنة « جملة اجملالس»

 
 هدى حممد عفيفي

 م(2012 – 000هـ = 1433 – 000)
 مهندسة.

 من مصر. أول مهندسة طريان يف مصر. 
 

 هالل انجي العلوي
 م(2011 – 1929هـ = 1432 – 1348)

مة.  أديب حمق ِّق عالَّ
 

 
 

من مواليد بلدة القرنة التابعة حملافظة البصرة. أول من صنَّف كتااًب عن شعراء اليمن 
املعاصرين، وأول عراقي نشر وحقَّق معجًما لغواًي قدميًا )وهو معجم متخريَّ األلفاظ( ألمحد 

 بن فار . 
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 هنري أنطون بركات

 م(1997 – 1914هـ = 1418 – 1333)
 من رواد اإلخراج السينمائي.

 

 
 

يف السينما العربية، اجته يف « الرومانسية»ولد يف القاهرة لعائلة من أصل لبناين. اعترب رائد 
 أفالمه حنو القصص العاطفية واالجتماعية واالستعراضات الغنائية.

 
 هنري فريد صعب

 م(2013 - 1929هـ = 1434 - 1347)
 شاعر انقد مرتجم.

 

 
 

 األدب األمريكي الالتيين.من جنوب لبنان. من أوائل من كتب عن 
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 هِّين هارالد هانسن

 م(1993 – 1900هـ = 1414 – 1318)
 مستشرقة. أحد أبرز الوجوه العلمية الغربية املعاصرة يف جمال الكردايت.

يف الوالايت املتحدة، « الربانمج الكردي»ولدت يف الدامنارك. كانت من الرواد يف أتسيس 
 «.الكرديمؤسسة الرتا  »الذي حتول إىل 

 
 هيالنة سيداروس

 م(1998 - 1904هـ = 1419 - 1322)
 طبيبة.

م(، وأصبحت بذلك 1930هـ )1348من مواليد طنطا مبصر. أصبحت طبيبة مؤهلة عام 
 أول طبيبة يف مصر. 
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 حرف الواو
 

ط  وجدي شبلي املالَّ
 م(2010 – 1920هـ = 1431 – 1339)

 حقوقي وزير.
 

 
 

حمافظة جبل لبنان. انُتخب أول رئيس للمنظمة العربية حلقوق اإلنسان، من بعبدا يف مركز 
 م( مبشاركة حمامني عرب.1974هـ )1394اليت قام هو بتأسيسها يف بريوت عام 

 
 وحيد إستانبويل

 م(1994 – 1940هـ = 1414 – 1359)
 حن ات.
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القواعد األساسية ولد يف حلب. عمل أول مدر ِّ  للنحت يف سورية. من أوائل الذين أرسوا 
 للنحت يف بلده، ومن الذين وضعوا النصب التذكارية الضخمة يف مداخل املدن.

 
 وحيد جودة رمضان

 م(2011 – 1921هـ = 1432 – 1340)
 دبلوماسي.

 

 
 

يف حمافظة البحرية مبصر. خترَّج طبيًبا، وكان أحد الضب اط  والدته يف مستناد بشرباخيت
س وأول قائد ملنظمات الشباب يف  األحرار، وأحد الرعيل األول من اإلخوان املسلمني، مؤس ِّ

 عهد مجال عبدالناصر.
 

 وحيد الزمان القامسي الكريانوي
 م(1995 – 1930هـ = 1415 – 1349)

مة.  عامل عالَّ
مبديرية مظفر نفر يف والية أترا أبرا أديش يف اهلند. انقطع أعواًما عديدة ولد يف بلدة كريانه 

القامو  »أردي، وابلعكس، وآخر صغري احلجم بعنوان:  –إىل أتليف قامو  عريب 
 ، واعترب هذا القامو  أول تصنيف من نوعه يف القارة اهلندية.«اجلديد

 
 وديد حممد سر ِّي

 م(1984 – 1914هـ = 1404 – 1333)
 ائد التصوير السينمائي يف مصر.ر 
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سافر إىل أمريكا وانل من جامعة كاليفورنيا شهادة يف التصوير السينمائي، وكان أول مصو ِّر 
 من مصر يتعلم هناك أكادميًيا. 

 
 وسام واصف عز الدين

 م(2002 – 1929هـ = 1422 – 1348)
 من رواد اإلعالم املرئي يف العامل العريب.

 

 
 

س أول  تلفزيون عريب يف لبنان. حاز على ترخيص أتسيس التلفزيون يف نيسان )أبريل( مؤس ِّ
م(. )كان املغرب البلد الوحيد الذي يشاهد الشاشة الصغرية لكن 1956هـ )1376عام 

 فرنسا هي اليت أنشأته. وكان ينقل الربامج الفرنسية فقط(.
 

 وسيم طبارة
 م(2005 – 1943هـ = 1426 – 1363)

 ممث ِّل خمرج.فنان كوميدي، 
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من بريوت. اعترب رائد املسرح الفكاهي الشعيب يف لبنان، ورائد الشانسونيه )حلقات مسرح  

 كوميدية(، أول من أطلق برامج الكامريا اخلفيَّة يف الوطن العريب.
 

 وليد أنيس العبيدي
 م(2008 – 1968هـ = 1429 – 1388)

 قائد جماهد.
 

 
 

جنني. شارك يف أوىل عمليات املقاومة ابلضفة احملتلة، وقام مع من مواليد قرية برقني غرب 
جناًحا عسكراًي حلركة اجلهاد اإلسالمي، وكان أول « سرااي القد »عدد من القادة بتأسيس 

 من أشرف على تصنيع صواريخ حملية الصنع ابلضفة مع حسام جرادات.
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 حرف الياء
 

 ايسر عرفات 
 م(2004 – 1929هـ = 1425 – 1348)

 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية. 
 

 
 

( 5ولد يف القاهرة، وإن أعلن بعد ذلك أنه ولد يف القد . انتقل إىل الكويت ليشكل مع )
 آخرين أول خلية حلركة فتح. انتخب أول رئيس لسلطة وطنية فلسطينية. 

 
 ايسني عبدالغفار

 م(1999 – 1917هـ = 1420 – 1336)
 رائد طب ِّ أمراض الكبد يف مصر.
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والدته مبدينة تال ابملنوفية. أول من جعل دراسة الكبد وأمراضه ختصًصا دقيًقا يف مصر، وأول 
من أدخل املناظري يف الكلية املذكورة، وأول من أنشأ فيها وحدة متخصصة، وانتخب رئيًسا 

 ألول احتاد إفريقي للمرضى يف مواجهة املشكلة، كما رأ  أول احتاد إفريقي ألطباء الكبد. 
 

 ىي حقي حممد حقي حي
 م(1992 – 1905هـ = 1413 – 1323)

 كاتب قصصي مشهور.
 

 
 

ولد يف حي السيدة زينب ابلقاهرة. اعترب رائًدا للقصة القصرية يف مصر، وأكرب روَّادها، 
 .ومبدًعا يف أدبه

 
 حيىي حممد عبدالقادر

 م(2011 – 1914هـ = 1432 - 1333)
 حزيب وحمرر صحفي. 
ندي ابلسودان. اشرتك يف إنشاء أول صحيفة يومية ابلسودان عام من مواليد مدينة ش

 م( هي صحيفة )النيل(.1935هـ )1354
 

 حيىي بن منصور اليحيوي
 م(1984 - 1920هـ = 1404 – 1339)
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 أديب والني وزير. 
 

 
 

 والدته يف عزلة ُمعاين التابعة لناحية ذي السفال ابليمن. أول وزير للزراعة.
 

 خواجي حيىي بن انصر 
 م(2009 – 000هـ = 1430- 000)

 طبيب متخصص.
من منطقة جازان ابلسعودية. حصل على شهادة الدكتوراه يف العالج ابإلبر الصينية، أستاذ 
املخ واألعصاب جبامعة امللك فيصل ابملنطقة الشرقية، وهو أول من جرَّب اإلبر الصينية فيها، 

 ومن أوائل من كتب يف هذا التخصص النادر. 
 

 ُيسَرى إبراهيم الرببري
 م(2009 - 1923هـ = 1430 - 1342)
 انشطة نسائية وطنية.

ولدت يف مدينة غزة. انلت درجة املاجستري من قسم التاريخ بكلية اآلداب يف جامعة فؤاد 
األول ابلقاهرة، وكانت أول جامعية يف قطاع غزة، حيث خترَّجت من القسم املذكور سنة 

 م(.1949هـ )1369
 

 مخيس  يسري
 م(2011 – 1936هـ = 1432 – 1355)
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 أديب وطبيب بيطري أكادميي.
 

 
 

سي»والدته يف قرية )دنوشر( قرب احمللة يف طنطا. ذكر أنه من  شعر النثر، ورواد « مؤس ِّ
. كما ، إذ إنه أول من ترجم مسرحيات األملانيني بيرت فايس وبرخيت«الثوري»ترمجة املسرح 

مارا »ذكر صديق له أنه أول من قدَّم املسرح التسجيلي يف العامل العريب برتمجته ملسرحية 
 لبيرت فايس. « صاد

 
 يعقوب إمساعيل

 م(2008 – 1959هـ = 1429 – 1379)
 خمرج مسرحي. 

 

 
 

 من رام هللا بفلسطني. ورد أنه رائد املسرح التجرييب بفلسطني.
 

 يواكيم أنطون مبارك 
 م( 1995 - 1924هـ = 1415 – 1343)
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 كاهن.
 

 
 

 املسيحي. -من مواليد بلدة كفر صغاب الشمالية بلبنان. من رواد احلوار اإلسالمي 
 

 يوسف إدريس علي
 م(1991 – 1927هـ = 1412 - 1346)

 روائي طبيب، علماين ماركسي. 
 

 
 

مبحافظة الشرقية. من رواد القصة العربية. وكان أول من خطَّ  ابن عمدة قرية البريوم
 مسرحيات ابلعامية، ويفخر أبنه صدع بنضاله العلماين أوصال اإلسالم الرجعي! 

 
 يوسف برادة 

 م( 1985 - 1894هـ = 1405 - 1312)
 رائد طب ِّ وجراحة األعصاب يف مصر.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/30/Youakim-Moubarac.jpg


422 
 

هـ 1354ابلقصر العيين عام من مواليد القاهرة. أنشأ أول قسم لألمراض العصبية 
س 1953هـ )1373م(، وأول قسم جلراحة األمراض العصبية عام 1935) م(، وعدَّ مؤس ِّ

 العلوم العصبية يف مصر، وكان أول طبيب أعصاب ابلشرق األوسط.
 

 يوسف بيالفسكي 
 م( 1997 - 1910هـ = 1418 - 1328)

 مستشرق.
 

 
 

 ابللغة البولندية اعتماًدا على مصادر عربية. من بولندا. أول من كتب اتريخ األدب العريب
 أسَّس قسم الدراسات العربية واإلسالمية يف جامعة وارسو.

 
 يوسف توفيق عمر 

 م( 2008 - 000هـ = 1429 – 000)
 طبيب جراح.
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رائد علم «. األوسط»لعله من مصر. أول من عمل يف تسجيل حاالت السرطان ابلشرق 
 األورام السرطانية. 

 
 يوسف داود النعمان

 م( 1986 - 1923هـ = 1406 - 1342)
 طبيب رايضي متخصص أبمراض القلب.

 

 
 

م(، كما أسَّس قسم 1961هـ )1381ولد يف بغداد. أسَّس أول مركز جلراحة القلب سنة 
.  جراحة القلب يف كلية الطب 

 
 يوسف صاحل العليان

 م(2007 - 1932هـ = 1428 - 1351)
 حمرر صحفي رايدي.
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من الكويت. رأ  حترير جريدة كويت اتميز، فكانت اجلريدة األوىل يف اخلليج اليت تصدر 
 يومًيا ابإلجنليزية. 

 
 يوسف بن صاحل املوصلي

 م(1978 - 1887هـ = 1398 - 1305)
 طبيب أعصاب، صيدالين كيميائي. 

 «.جوزيف املوصلي»امسه يف الكتاابت األجنبية 
، املسجَّلة ابلكتب «الدروزيرن والدرويزوزن» الكتشافه مادة من دمشق. حاز اجلائزة األوىل

ل اكتشافه هذا يف   العلمية الفرنسية للصناعات الصيدالنية اجلرثومية والدوائية العالجية، وسج ِّ
 كتاب الدرفو لرتاكيب األدوية. 

 
 يوسف عبدالعزيز الفليج

 م(2004 - 1909هـ = 1425 - 1327)
 اتجر ثري، حمسن كرمي.
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 ولد يف الكويت. أسَّس مجعية التربعات الشعبية أوىل اجلمعيات اخلريية يف الكويت.
 

 يوسف عبدهللا النفيسي
 م(1994 - 1903هـ = 1415 - 1321)

 داعية مصلح، من أعيان الكويت.
 

 
 

ولد يف منطقة القبلة ابلكويت. أول رئيس جمللس إدارة مجعية اإلصالح االجتماعي بعد أن 
، فهو من الرعيل «مجعية اإلصالح االجتماعي»إىل « مجعية اإلرشاد»اجلمعية من حتولت 

 األول الذين أسَّسوا هذا الصرح اخلريي.
 

 يوسف عبدهللا وهيب
 م(1982 - 1898هـ = 1402 - 1316)

 مسرحي.
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إذاعة مصر »ولد يف مدينة الفيوم مبصر. رائد املسرح العريب. كما أسَّس إذاعة أطلق عليها 
 قبل إنشاء اإلذاعة املصرية. « امللكية

 
 يوسف عبدالوهاب نعمة هللا

 م(2006 - 1936هـ = 1427 - 1355)
 اقتصادي أكادميي رايدي.

 

 
 

 هـ( من أمريكا.1387عام من السعودية. أول من حصل على الدكتوراه يف السعودية )
 

 يوسف عز الدين
 م(1978 - 1895هـ = 1398 - 1313)

 طبيب، إداري صحي، حزيب.
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ولد يف مكة املكرمة. من أوائل األطباء يف احلجاز. أسهم يف أتسيس أول مستشفى جراحي 
، وهي أول جتمع 1944، ترأ  أول عملية طبية أردنية عام 1942حكومي يف عمَّان عام 

 لألطباء يف األردن.. نقايب
 

 يوسف عز الدين عيسى
 م(1999 - 1914هـ = 1420 - 1333)
 أديب وابحث علمي.

 

 
 

 من حمافظة الفيوم مبصر. من رواد القصة والرواية يف مصر والعامل العريب. 
 

 يوسف بن عيسى القناعي
 م(1980 – 1878هـ = 1400 - 1296)

 عامل تربوي.
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املباركية، وهي أول مدرسة نظامية يف الكويت، وتطوع  من الكويت. عمل على أتسيس
وسنة  1340للعمل فيها انظرًا هلا ومدرًسا فيها انتخب انئًبا لرئيس أول جملس شورى سنة 

1357. 
 

 يوسف قاسم
 م(2004 - 1928هـ = 1425 - 1347)

 مسرحي وفنان تشكيلي رايدي.
 

 
 

 من مواليد املنامة. من الرعيل األول للمسرح والفن ِّ التشكيلي يف بلده. 
 

 يوسف مَّتَّ عباوي
 م(1979 - 1914هـ = 1399 - 1333)

.  صحفي، كاتب سياسي، قاص 
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 ولد يف املوصل. مار  كتابة القصة يف الثالثينات امليالدية، وعدَّ من الرواد يف هذا احلقل.
 

 يوسف حممد علي سيده
 م(1994 - 1922هـ = 1415 - 1341)

 مصو ِّر وفنان تشكيلي.
 والدته بدمياط يف مصر. أول من استخدم اخلطَّ العريب كمدرك مجايل على سطح لوحاته.

 
 يوسف بن مطر

 م؟(2002 – 000هـ = 1423 – 000)
 تربوي رايدي دبلوماسي.

سي حركة من الصومال. أول مدير صومايل يف املدار  العامة أايم االحتالل.  من أوائل مؤس ِّ
S.N.M  َّليالند.صوما« حترير»هـ حىت 1402قيادهتا مدة عامني بدًءا من عام وتوىل 

 
 يوسف هوميل العظم

 م(2007 - 1931هـ = 1428 - 1350)
 شاعر األقصى، الداعية واألديب اإلسالمي املشهور.

 

 



430 
 

 
أول صحيفة انطقة ابسم « الكفاح اإلسالمي»والدتُه يف معان ابألردن ترأ  حترير صحيفة 

 مجاعة اإلخوان املسلمني يف األردن. 
 

 يوسف يعقوب حداد
 م(2002 - 1927هـ؟ = 1422 - 1346)

 قاص مرتجم.
 ولد يف البصرة. من أوائل من كتبوا قصًصا لألطفال يف العراق.
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